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O ENPECOM - Encontro de Pesquisa em Comunicação - é
organizado pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação
da Universidade Federal do Paraná. Em 2015 foi realizado entre
os dias 24 e 26 de setembro e teve como tema Comunicação e
Gênero.
O VII Enpecom contou com a presença da Profa. Dra. Flávia
Biroli e do Prof. Dr. Luis Felipe Miguel, ambos da Universidade
de Brasília (UnB), que proferiram a conferência inaugural
“Feminismo e política”. No segundo dia de evento participaram
da mesa redonda “Gênero, linguagem e política” a Profa. Dra.
Dina Ferreira, da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a
Profa. Dra. Luciana Panke, da Universidade Federal do Paraná
(UFPR).
Foram recebidos mais de 120 trabalhos para apresentação nos
5 Grupos de Trabalhos – Sociedade, Cultura, Política, Educação
e, o mais novo deles, Consumo. Destes, foram selecionados e
apresentados 76 artigos de pesquisadores e estudantes de pósgraduação de diversos estados brasileiros, como Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e
Pernambuco.
Desde a edição anterior do evento a dinâmica de cada
GT se baseia no sistema de relatos, garantindo assim que
as contribuições para o desenvolvimento das pesquisas em
andamento sejam relevantes e efetivas.
O Enpecom vem fortalecendo a cada ano sua missão de
promover a difusão e a discussão da produção científica
na área de Comunicação Social e assim consolida sua
abrangência nacional. Dessa maneira cumpre seu objetivo de
ampliar o debate e a produção intelectual em comunicação,
possibilitar o acesso às pesquisas em andamento e incentivar o
desenvolvimento de pesquisas futuras.

Profa. Dra. Carla Candida Rizzotto
Coordenadora do VII Enpecom
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REVOLTA URBANA, BLAC BLOC E CARTAZ DE PROTESTO: UMA ANÁLISE
DISCURSIVA BAKHTINIANA 1
Tatiani Daiana de Novaes2
RESUMO
Este artigo tem como objetivo: analisar como se dá o funcionamento discursivo de um cartaz
de protesto do “Blac Bloc”. O grupo teve destaque na terceira e última fase das jornadas de
junho de 2013, período que Gohn, (2014, p. 22-24) chama de “A vitória da demanda básica”.
O momento é também conhecido pelo predomínio de grupos alheios às manifestações da fase
inicial, sendo estes os principais responsáveis pela depredação. Os Blac Blocs vestem preto e
usam pano no rosto para assegurar o anonimato, enfrentam a violência policial e praticam
uma tática que consiste em formar um bloco em movimento e depredar símbolos importantes
do capitalismo global. Para atingir o objetivo deste artigo foi necessário aprofundar-se na
concepção sociointeracionista da linguagem e no método sociológico de Bakhtin, que serviu
como base metodológica de análise. O método leva em consideração três aspectos/categorias:
o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Assim, mesmo sabendo que a
análise feita não é a única leitura possível do cartaz em questão, pode-se afirmar que os
processos comunicacionais discursivos são mediadores e constitutivos do contexto social e
ideológico e definem, ao mesmo tempo em que são definidos, pelos sujeitos que enunciam.
Palavras-chave: Práticas Comunicacionais. Cartaz de Protesto. Análise Dialógica do
Discurso.

1. A REVOLTA URBANA ENQUANTO PROCESSO COMUNICACIONAL
As jornadas de junho, revolta urbana de 2013, são uma onda de manifestações que
aconteceram no Brasil, em doze capitais brasileiras e em várias outras cidades de médio e
pequeno porte. No ápice dos protestos, em 20 de junho, 353 cidades foram às ruas,
mobilizando um milhão de pessoas (GOHN, 2014, p. 8).
O maior evento político de 2013 aconteceu de forma praticamente autônoma,
descentralizada e não hierárquica. Suas pautas foram difusas e giraram em torno de: fim da

1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VII Encontro de Pesquisa

em Comunicação – ENPECOM.
2

Doutoranda em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná

(UTP), membro do grupo de pesquisa Jor XXI da UTP, professora do Instituto Federal do
Paraná, tatiani.novaes@ifpr.edu.br. Bolsista da CAPES/Fundação Araucária.
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corrupção; PECs 37 e 33; cura gay; gastos com a copa do mundo e com a copa das
confederações; tarifa de transporte público; ato médico; má qualidade de serviços públicos;
reforma política; democratização das mídias; impunidade; clientelismo político; entre outras.
As pautas foram cambiantes e difusas, o que uniu um milhão de pessoas nas ruas foi
o sentimento de descontentamento, revolta, indignação com a situação política do país e a
postura antiética dos governantes.
Para Perry Anderson (2013, p. E2) as jornadas de junho foram um acontecimento
importante para o país porque: despertaram politicamente os jovens; quando o governo recuou
na decisão da tarifa de transporte público, contribuiram para a compreensão do
empoderamento social e ajudaram a sociedade a refletir e levantar a questão das despesas
públicas no Brasil.
Tanto as manifestações de junho de 2013 que aconteceram no Brasil quanto os
cartazes de protesto são entendidos aqui como processos comunicacionais relevantes para
compreender a história e a subjetividade.
O carataz de protesto tem natureza dialógica, é considerado discurso, ou seja, efeito
de sentido entre interlocutores. Na concepção sociointeracionista da linguagem, dialogismo é
a essência da linguagem e para compreendê-la é fundamental entender o que é discurso:
O ato a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto
específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente
necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. Mas são justamente
esses aspectos, abstraídos pela linguística, os que têm importância primordial para
nossos fins (BAKHTIN, 2002, p. 181).

Compreendendo a língua e o processo comunicacional -neste caso, o cartaz Blac
Bloc- como ação, como algo concreto e vivo, é pensá-los como uma prática relacional, não
individual, em que se faz necessário, no mínimo, dois interlocutores. Tal diálogo é necessário
para que se tenha sentido. Não se trata aqui do diálogo face a face, mas do diálogo entre os
discursos.
Toda a linguagem tem um caráter dialógico, ou seja, é próprio da linguagem o
processo de interação entre os textos que ocorre na polifonia. Isso ocorre na leitura, na escrita,
enfim, os textos não podem ser vistos isoladamente uma vez que eles estão sempre
“conversando” com outros textos. Na análise do cartaz escolhido isso é levado em
consideração.
Analisar o cartaz a partir do contexto de produção nada mais é do que olhar para ele
levando em conta o sujeito que comunica, o objetivo comunicativo, o papel social e a esfera
13

social de quem comunica, o interlocutor, o momento histórico e social e as ideologias que
perpassam a comunicação.
2. PERSCECTIVA SOCIOINTERACIONISTA DA LINGUAGEM E O MÉTODO
SOCIOLÓGICO DE BAKHTIN
O

sociointeracionismo

discursivo

compreende

a

língua

e

os

processos

comunicacionais como atos dialógicos e interacionais. Sendo de suma importância o seu
diálogo com o mundo e com o interlocutor real, concreto, material. A comunicação feita por
meio da língua é concreta, efetiva, realiza-se em atos de fala e não um sistema abstrato.
Assim, entende-se que os cartazes de protesto de junho de 2013 não podem se separar de seus
interlocutores, de suas esferas sociais e dos valores ideológicos perpassados pelo contexto de
produção.
Na análise feita nesse trabalho, foi levado em conta a concepção sociointeracionista
da linguagem e o método sociológico de Bakhtin. Para este, “a utilização da língua efetua-se
em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes
duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 1997, p.280).
O método sociológico ou “a ordem metodológica para o estudo da língua” leva em
consideração: discurso:
1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas
em que se realiza.
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita
com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos de fala
na vida e na criação ideológica que se presta a uma determinação pela interação
verbal.
3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística habitual.
(BAKHTIN, 2004, p.124).

Assim, os elementos que constituem um gênero discursivo são: o conteúdo temático,
a estrutura composicional e o estilo. Os três aspectos que serviram de base para a análise do
que se denomina como gênero “cartaz de protesto”. Para Bakhtin, “cada esfera de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados sendo isso que
denominamos de gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p.290).
O estilo diz respeito aos traços enunciativos específicos do locutor, cada sujeito tem
um estilo individual e faz suas escolhas lexicais e morfossintáticas. Já a construção
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composicional está relacionada à estrutura comunicativa comum aos textos pertencentes ao
gênero, ou seja, seus padrões textuais, sua típica organização (ROJO, 2005).
O conteúdo temático vai além do “assunto” principal do texto. É um conjunto de
temáticas ideológicas comunicáveis por meio do gênero. Tais temáticas ideológicas podem
ser verbais e não-verbais, são sempre concretas, materiais, históricas. Mesmo o tema sendo
único e não reiterável, há temáticas/ assuntos típicos de determinados gêneros e outros
assuntos não (ROJO, 2005). Segundo Bakhtin (2004), o sentido da enunciação completa é o
seu tema.

3. UM OLHAR PARA OS “BLACK BLOCS” E SUA ATUAÇÃO NAS JORNADAS DE
JUNHO
Para Gohn (2014, p. 22-24), as jornadas de junho de 2013 tiveram três fases que
aconteceram de modo cronológico durante o mês de junho. A primeira fase, que iniciou em
seis de junho, foi marcada pela desqualificação e pelo descaso tanto das autoridades quanto da
mídia. Neste momento as manifestações concentravam-se em torno do aumento da tarifa de
transporte público e organizado de modo descentralizado pelo Movimento Passe Livre
(MPL). Criminalizar os manifestantes foi a saída que os governantes encontraram para fugir
da situação.
No segundo momento, que aconteceu a partir de treze de junho, o foco foi a violência
policial, a revolta popular e o susto pelo movimento de massa. Com cento e noventa e duas
detenções e dezenas de feridos, a opinião pública mudou e as jornadas ganharam centenas de
novos adeptos. Foi nesta fase, mais especificamente no dia 20 de junho (momento de virada
para a terceira fase) que houve o maior número de manifestantes nas ruas e quando o Palácio
Itamaraty em Brasília foi depredado (GOHN, 2014, p. 22-24).
A terceira e última fase, a que mais interessa para este trabalho, é a que Gohn, (2014,
p. 22-24) chama de “A vitória da demanda básica”. Neste momento as manifestações
apresentaram diversas demandas, foi quando o governo de São Paulo cancelou o aumento das
tarifas, mas especificamente em 19 de junho- momento de transição para essa última fase. O
MPL – que não foi o único movimento que convocou as manifestações, mas o principal- sai
de cena no dia vinte e um de junho e grupos alheios às manifestações da fase inicial
promovem atos de depredação.
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O último momento, segundo Gripp (2013, p.2), foi marcado por manifestos radicais,
pela falta de apoio da população e pelos adeptos da tática dos Black Blocs. Não que grupos
radicais não tivessem presentes antes, mas foi no final de junho que eles ganharam maior
visibilidade.
Criado na década de oitenta e de origem alemã, os grupo denominado “Black Blocs”
ficou conhecido na década de noventa graças ao Movimento Antiglobalização, caracterizado
pela ideologia anticapitalista. Eles vestem preto e usam máscaras (um pano preto) para
assegurar o anonimato, enfrentam a violência policial e praticam uma tática que consiste em
formar um bloco em movimento e depredar símbolos importantes do capitalismo global como
prédios estatais e grandes empresas como: bancos privados, McDonald´s, lojas de carros, por
exemplo, entre outros símbolos.
Com adeptos em várias partes do mundo, eles se reúnem sem uma grande
organização prévia, os atos são marcados via internet e qualquer um pode participar. Entre os
objetivos, um deles é provar que tais empresas (bancos, lojas, etc.) não são tão poderosos e
onipresentes quanto parecem e que por traz das atraentes fachadas publicitárias há um
universo de exploração e violência materializada nas edificações. Dupuis-Déri os define:
Os Black Blocs são compostos por agrupamentos pontuais de indivíduos ou grupo
de pessoas formados durante uma manifestação. A expressão designa uma forma
específica de ação coletiva, uma tática que consiste em formar um bloco em
movimento no qual as pessoas preservam seu anonimato, graças, em parte, às
máscaras e roupas pretas. (...) o principal objetivo de um Black Bloc é indicar a
presença de uma crítica radical ao sistema econômico e político (DUPUIS-DÉRI,
2014, p.10).

Tal prática é adotada também por outros grupos como os “Anarcopunk”, movimento
que nasceu no Reino Unido na década de setenta. Trata-se de uma tática de luta, para alguns
subgrupos, os Black Blocs não são um movimento, mas uma tática defensiva, que em junho
de 2013 serviu para proteger os manifestantes, tratando-se então de uma resposta à violência
policial e não um ataque propriamente dito.
A ação direta do grupo é concentrada em formar um bloco para quebrar uma
edificação emblemática capitalistao, lançar de pedras e coquetéis-molotovs em tais emblemas,
queimar lixeiras e materiais para formar barricadas. Essas ações são consideradas formas de
ativismo, uma tática de guerrilha urbana e não propriamente um movimento social ou político.
Os adeptos alegam que a depredação não é violência, mas sim uma intervenção
simbólica, ou seja, algo que atinge o capitalismo e a propriedade privada. Os Black Blocs
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ressignificam a violência ao afirmar que ser violento é machucar pessoas, prática policial
comum em manifestações (FIUZA, 2013).
Solano (2013, p.C7) defende a ideia de que para alguns jovens a violência é a única
forma de se expressar e ser ouvido uma vez que a sociedade joga o jogo da espetacularização
e a depredação é a única linguagem que a imprensa e o governo escutam.
Para Nogueira (2013), a tática dos Black Bloc reforça o sistema atual e não traz
soluções para a política vigente e para os problemas advindos do capitalismo:
A ação não traz consigo direitos, causas ou utopias, somente o fim dos tempos. Não
leva rigorosamente a lugar algum. Reforça o sistema em vez de miná-lo. É, na
verdade, o efeito colateral de uma vida bloqueada, sem esperanças, sem utopia,
individualizada e fragmentada, de uma sociedade em que a violência entrou na
corrente sanguínea, de um Estado pouco eficiente, de uma cultura que homenageia o
espetáculo, mas não se complementa com a ética pública consistente. Produto das
contradições de um capitalismo sem freios e do descontrole que afeta a vida coletiva
(NOGUEIRA, 2013, p. E3).

Marilena Chauí (2013, p. A9) corrobora com a ideia exposta e afirma em entrevista
que “os Black Blocs agem com inspiração fascista, mais do que anarquista”, “os grupos não
têm um plano de organização social futuro, em substituição à estrutura social vigente”.
Já Gohn (2014, p. 62) afirma que os Black Blocs são ativistas como quaisquer outros
e as únicas características que os diferem de outros tipos de ativismo é o significado que é
dado à violência e o uso dela nas manifestações.
Os atos de desobediência civil desses jovens são comunicativos, interativos,
materiais e altamente simbólicos. Trata-se de um gesto de recuso a ordem estabelecida, de
repúdio à democracia representativa, uma contestação do sistema e da política vigente.

4. O CARTAZ DE PROTESTO EM FOCO
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FIGURA 01 – FIGURA 01 – CARTAZ DE PROTESTO DO BLACK BLOC
FONTE: FACEBOOK BLACK BLOC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP (2013).
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BLACKBLOCSJC?FREF=NF

O objeto de análise deste artigo é um dos cartazes da foto acima, com o enunciado
“Guerra ao Capital”. A imagem foi publicada na rede social Facebook, na página da
comunidade do “Black Bloc São José dos Campos SP”, no dia vinte e oito de junho de 2013,
com o texto seguinte texto: “20 de junho, em São José dos Campos”.

Disponível em

https://www.facebook.com/BlackBlocSJC?fref=nf em dezembro de 2014.
Em termos de imagem, percebem-se vários manifestantes vestindo roupas pretas, a
maioria com máscaras, na frente de policiais organizados como uma “força de choque”, o que
remete a uma cena de grande conflito. Um dos manifestantes está com um pedaço de tecido,
um cartaz de pano escrito “Black Bloc”, ainda que o “blo” esteja tampado, é possível inferir
tal texto.
Como o cartaz está sendo segurado por um dos manifestantes, por estar publicado na
comunidade desse grupo e por conhecer a ideologia deles, conclui-se que o autor do cartaz é
coletivo de sujeitos Black Blocs. Segundo pesquisa feita por SOLANO (2013, p. C7), os
adeptos a essa tática no Brasil, que participaram das jornadas de junho, são trabalhadores de
classe média baixa, muitos são formados em universidades, em sua maioria particulares, e há
um grupo que ainda está se formando.
Os interlocutores do cartaz são muitos, incluindo governo e sociedade civil.
Acredita-se que entre tantos leitores, é possível que o leitor alvo seja o trabalhador comum, o
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proletariado, a classe oprimida 3que é atingida diretamente com os efeitos do capitalismo. No
estado moderno, quem “supostamente” defende os interesses dos oprimidos é a esquerda
brasileira por meio de sindicatos e alguns partidos. Esses, em junho de 2013, defenderam a
ideia de que as vozes nas ruas deveriam ser ouvidas e paralelamente a democracia e as
instituições do Estado respeitadas. Como os Black Blocs não acreditam na democracia e nem
no diálogo, os adeptos à tática não têm o apoio da esquerda brasileira, muito menos da direita
por razões óbvias.
“A luta contra o capitalismo” não faz parte das reivindicações mais importantes das
jornadas de junho. Prova disso são os dados da Pesquisa Ibope Nacional realizada em sete
estados (SP, RJ, MG, RS, PE, CE, BA), em 20 de junho de 2013 e publicada na obra “Nas
ruas: a outra política que emergiu em junho de 2013”, de Rudá Ricci, apenas 0,1 % dos
entrevistados disseram que “a luta contra o capitalismo” foi a razão de ter ido às ruas se
manifestar. Os 2002 entrevistados, todos maiores de quatorze anos, responderam de forma
espontânea, ou seja, sem alternativas.
Os entrevistados citaram três reivindicações que os levaram a protestar. A
porcentagem foi a mesma tanto na estatística em que os dados considerados foram apenas da
primeira resposta quanto quando consideradas as três respostas dadas.
A esfera de circulação do cartaz de protesto é a cidadã, justamente por estar
relacionada ao exercício de direitos políticos e sociais, sendo protestar um deles. A situação
comunicativa também é de protesto popular, de enfrentamento, de briga com a polícia e o
suporte de circulação do texto, o local, onde ele foi registrado, é um tecido.
Ainda sobre a situação comunicativa é importante destacar que em meio a cartazes
não nítidos e ao contexto de protesto, há, ao lado do cartaz “Guerra ao Capital”, um cartaz
com um dos símbolos mais conhecidos do anarquismo, um monograma com a letra “A”
cercada pela letra “O”. O “A” significa “anarquismo” e o “O” ordem, o que dentro da
ideologia seria “Anarquia é ordem”. Isso tudo só reforça e materializa o pensamento
antiglobalização e aticapitalismo dos adeptos à tática Black Bloc.
A cor preta também comunica muito. Além das roupas, máscaras e o fundo de um
dos cartazes, os enunciados estão escritos em preto, inclusive o cartaz “Guerra ao Capital”.
Dentre os inúmeros significados que tem essa cor, os que se aproximam da cultura anarquista

3

O proletário é aquele sujeito que tem apenas sua força de trabalho para sobreviver, e ele a

vende para isso.
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são os que estão relacionados à negação da opressão e da pátria, já que as cores de bandeiras
historicamente representam os países.
O conteúdo temático na concepção da teoria proposta pelo Bakhtin tem relação direta
com o campo ideológico e com o contexto de produção dos processos comunicacionais.
Assim, a pauta do cartaz de protesto, ou seja, a luta contra o capitalismo e a opressão se
relaciona diretamente com o pensamento e com as ideias dos simpatizantes à tática Black
Boc.
Declarar guerra ao capital é contestar a política e a organização da sociedade, é
afrontar a ordem estabelecida em sua materialidade concreta e histórica perpassada pelo
contexto em que o texto foi produzido: junho de 2013, no Brasil, em um momento de pico
manifestações de rua.
Discutir a ideologia Black Bloc é falar de um novo tipo de manifestação, que não se
assume como movimento, que acredita que a violência é a única forma de lutar e de ser
ouvido, trata-se de sujeitos que criticam o modelo de política adotado, mas ao mesmo tempo
não propõem um novo modelo. Quando jovens adeptos à tática expõem um cartaz escrito
“Guerra ao Capital”, significa que estão dispostos a brigar contra a precarização de empregos,
contra a terceirização, contra a acumulação de renda nas mãos de alguns. Briga essa que a
esquerda capitalista comprava antes de chegar ao poder, antes de “jogar o jogo” da sociedade
burguesa.
Compreender o conteúdo temático e o papel social de quem produziu a comunicação,
neste caso, os Black Blocs, permite compreender o efeito de sentido do enunciado. O lugar
social dos Block Blocs é o de manifestantes radicais, que não toleram a situação atual, sujeitos
sem esperança, resultado de uma sociedade individualizada.
O objetivo comunicativo do cartaz é declarar guerra, briga, enfrentamento. Nem que para isso
seja preciso usar da violência, que para eles é simbólica. Segundo o dicionário Houaiss
(2001), “guerra” significa luta armada por motivos territoriais, econômicos ou ideológicos;
arte militar; luta; combate de paixões.
Dentre os três aspectos propostos pelo método sociológico de Bakhtin, nenhum deve
ser analisado separadamente porque eles estão inter-relacionados, então, ligada diretamente
com o objetivo comunicativo e com conteúdo temático está a forma composicional do gênero
discursivo cartaz. “Guerra ao capital” é uma típica frase de ordem e frases de ordem são
escritas em cartazes de protesto. Tanto o substantivo “guerra” quanto o “capital” remetem à
ideologia Black Bloc neste contexxto. Declarar guerra ao capital e incitar que outros façam o
mesmo é rebelar-se contra a ordem burguesa.
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“Guerra ao Capital” materializa o gênero discurso cartaz de protesto. É possível
perceber certa regularidade no gênero discursivo: palavras fortes, mensagem curta, objetiva,
direta e provocativa. Outro aspecto a se observar é o caráter argumentativo da comunicação.
O enunciado defende uma tese, uma posição ideológica, um ponto de vist
No que se refere ao estilo, há gêneros que permitem maior liberdade para que os
sujeitos se expressem, como os da esfera literária e outros menos, como os da esfera do
trabalho: memorando, circular, declaração, etc. Os cartazes de protestos são textos muito
curtos, mas ainda sim deixam algumas marcas de autoria como nas escolhas lexicais
propositais, tais como, “guerra”, ou seja, não há negociação nem diálogo e “capital” pauta
principal dos Black Blocs, visando um tom de convocação dos demais e marcando a tática
Black Bloc.
A circulação social da comunicação, ou seja, por onde circulou o cartaz de protesto
analisado também importa para a compreensão. Primeiro o cartaz circulou na manifestação de
20 de junho em São José dos Campos, estado de São Paulo, via Dutra, uma das principais
avenidas da cidade. Depois, o cartaz exposto na foto circulou pela internet por meio da rede
social Facebook, mais especificamente, na comunidade do Black Block São José dos Campos
SP, onde teve grande número de leitores, uma vez que possui vários seguidores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos vários coletivos que compuseram as jornadas de junho de 2013 no Brasil, como:
Movimento Passe Livre, Anonymous, União Nacional dos Estudantes, entre outros, os Black
Bloc se destacaram devido ao caráter violento.
Enfrentou-se uma grande dificuldade em encontrar cartazes de junho de 2013 que
fossem do movimento Black Bloc, uma vez que eles trabalham pouco com o diálogo, com a
construção verbal e mais com a ação performática, com o ataque, com o que eles chamam de
tática. Já vídeos com os manifestantes agindo foram encontrados em grande quantidade, além
de imagens de documentários.
Com o cartaz escolhido, o método sociológico proposto por Bakhtin permitiu uma
leitura possível e profunda porque forçou a reflexão a respeito do conteúdo temático, do
estilo, do contexto de produção e de toda a relação ideológica que perpassa o discurso.
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Assim, mesmo sabendo que a análise feita não é a única leitura possível do cartaz em
questão, pode-se afirmar que os processos comunicacionais discursivos são mediadores e
constitutivos do contexto social e ideológico e definem, ao mesmo tempo em que são
definidos, pelos sujeitos que enunciam.
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DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS: O OLHAR
DAS FONTES DE INFORMAÇÃO E DOS JORNALISTAS DA GAZETA DO POVO1
Eloisa Beling Loose2
RESUMO
Este texto apresenta as percepções das fontes de informação e dos jornalistas da Gazeta do
Povo, principal jornal do estado do Paraná, sobre as dificuldades relacionadas com a cobertura
das mudanças climáticas, um tema que abarca múltiplas escalas, incertezas e riscos pouco
tangíveis no dia a dia da população. O trabalho é fruto de um recorte da pesquisa de
doutorado da autora, que trata das mudanças do clima em diferentes momentos do circuito da
notícia. Além da discussão teórica, que engloba a comunicação de riscos, expõe-se uma breve
Análise de Conteúdo realizada a partir de pontos das entrevistas individuais realizadas com os
profissionais envolvidos na produção da notícia sobre os obstáculos envolvidos neste
processo. Ao final, verifica-se que a construção de relações entre o local e o global, assim
como uma cobertura com caráter mais preventivo são reconhecidos por alguns atores sociais
entrevistados, embora a lógica jornalística e o perfil generalista dos jornalistas os induza a
escrever notícias mais factuais e eventuais, motivadas especialmente por lançamentos de
estudos científicos e realização de eventos políticos.
Palavras-chave: Comunicação das mudanças climáticas. Jornalistas. Fontes de informação.
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho centra-se na discussão dos desafios percebidos por jornalistas e fontes
de informação da Gazeta do Povo, jornal de maior circulação no Paraná, na cobertura das
mudanças climáticas (doravante MCs). A análise empreendida é decorrente dos esforços de
investigação da autora, de seu doutorado ainda em curso, sobre a relação entre comunicação,
percepção3 e governança dos riscos climáticos no circuito da notícia do citado jornal. Para
esta etapa, jornalistas e fontes de informação deste diário, que foram associados às notícias
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sobre o tema no segundo semestre de 2013 foram contatados e convidados a participar da
pesquisa. Ao total, nove jornalistas e 13 fontes de informação foram entrevistados4.
Esclarece-se que a autora realizou um período de observação participante dentro da
redação da Gazeta do Povo, em período em que se previa serem produzidas notícias sobre
MCs (de setembro a novembro de 2013, quando foram lançados o 1º Relatório Brasileiro de
Mudanças Climáticas, o 5º Relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
e foi realizada a 19ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima, a COP-19), de modo a
acompanhar as rotinas produtivas e os critérios de noticiabilidade (aqueles aspectos que
tendem a despertar mais atenção dos jornalistas) que estavam vinculados ao tema. Este
período corresponde ao maior número de publicação de notícias sobre o tema no segundo
semestre de 2013. Importa dizer que durante esta observação pode-se identificar os editores e
repórteres que editaram materiais provindos de agências de notícias, além de oportunizar uma
convivência que reduzisse as resistências por parte dos jornalistas nos momentos das
entrevistas.
Especificamente para este artigo, traz-se um breve histórico de quando as MCs
passaram a ser pauta na mídia, já apresentando algumas barreiras intrínsecas a este processo.
Em seguida, foca-se nos riscos climáticos, geralmente a parte mais evidenciada pela imprensa,
e no papel do jornalismo, enquanto um dos atores mais importantes na sociedade
contemporânea, na comunicação do tema. Por fim, sistematizam-se alguns dos desafios
percebidos por jornalistas e fontes de informação na construção das notícias sobre o assunto
em um jornal local/regional, e levantam-se considerações a partir dos resultados achados.
2. COBERTURA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
As MCs começaram a fazer parte dos interesses dos jornalistas, de forma mais
frequente, a partir dos anos 1980, quando os debates a respeito do tema se intensificaram e a
opinião pública, especialmente nos Estados Unidos, começou a tomar conhecimento do que
seria o aquecimento global5. O fato do verão de 1988 ter sido um dos mais quentes até então
4
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nesse país e ter gerado problemas ambientais e econômicos (afetando a agricultura), somado
ao discurso da então primeira-ministra britânica, Margareth Thatcher, naquele mesmo ano,
que reconhecia a relevância da discussão acerca das alterações do clima (talvez motivada por
conflitos com os sindicatos de carvão e por ter o plano de investir em energia nuclear) são
fatores que ajudam a entender esse momento da cobertura midiática e a consequente pressão
para que este país assumisse um papel de liderança nas negociações. Tal situação levou à
formação do IPCC e à convocação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em 1989 (VIVARTA, 2010; BOYKOFF, 2011). Por isso, Carvalho (2011,
p.36) destaca 1988 como “[…] um ano-chave na emergência das alterações climáticas como
uma questão pública”.
De uma maneira mais ampla, as questões ambientais só começam a repercutir para
além do âmbito da ciência nos anos 1970, quando há um crescimento da consciência
ambiental, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e o surgimento da noção de crise
ambiental. Esta compreensão revelou um estado explícito e generalizado de problemáticas (a
exemplo das mudanças do clima) e, com isso, a necessidade de uma ação global para contêlas. Também assinala-se que os efeitos atribuídos às MCs são amplificados e agravados em
razão das vulnerabilidades socioambientais que se fazem presentes no mundo contemporâneo,
especialmente nos países menos desenvolvidos. O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas
– PBMC - (2013) aponta que fatores como a pressão demográfica, o crescimento urbano
desordenado, a pobreza e a migração rural, o baixo investimento em infraestrutura e serviços,
e os problemas relacionados à governança acentuam os problemas do Brasil em relação aos
efeitos das MCs.
Porém, mesmo após a inserção da questão climática na esfera midiática, a partir dos
anos 1980, a cobertura do tema não ocorreu de forma sistemática. Assim como outros temas
ambientais (HANSEN, 2010), as MCs passam por momentos cíclicos de visibilidade,
dependentes de eventos e lançamentos de documentos para mobilizar sua cobertura em razão
da necessidade de uma gancho factual ou do valor-notícia vinculado ao novo.
Além disso, a forma como o tema é abordado é, muitas vezes, distante da realidade
do leitor, o que contribui para o pouco envolvimento que as pessoas manifestam com a
questão das MCs (O’NEILL & NICHOLSON-COLE, 2009). Isto ocorre, fundamentalmente,
em virtude do aspecto global das MCs, ainda pouco articulado com outras escalas geográficas.
espaço e da não centralidade desta análise no artigo, aqui se ignoram as diferenças e
implicações conceituais entre as duas expressões.
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O fato de suas consequências estarem previstas para o futuro (e não para o presente) também
corrobora para que o tema seja visto como algo distante do cotidiano dos públicos.
Vivarta (2010) aponta que entre 1992 e 1995, apesar da relevância da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Rio-92), momento em que foi
acordada a Convenção sobre Mudanças Climáticas, as discussões tiveram uma ascensão lenta
e difusa. Porém, é preciso ressaltar que foi neste mesmo momento que, pela primeira vez,
houve um reconhecimento político e público – resultado do processo iniciado em 1988 com a
criação do IPCC – de que o aquecimento do planeta poderia ser decorrente das emissões
exageradas de gases de efeito estufa (GEE) realizadas pelas atividades humanas.
Diante disso, estabeleceu-se a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas ou simplesmente Conferência das Partes, que entrou em vigor em 1994 com
objetivo principal de alcançar a estabilização das concentrações de GEE na atmosfera abaixo
dos níveis perigosos para o equilíbrio climático do planeta. A primeira reunião ocorreu em
1995, em Berlim, onde se iniciou o processo de negociação de metas e prazos específicos para
a redução de emissões de GEE pelos países desenvolvidos. Desde então, anualmente, os
países signatários se reúnem para discutir e buscar formas de se lidar com as MCs nas
chamadas COPs.
As negociações anuais fazem emergir a necessidade de uma ação para conter as
emissões, mas, ao mesmo tempo, revelam que há interesses outros acima da questão
climática. Por mais que haja pequenos avanços nesses encontros e a imprensa apresente de
forma mais frequente o tema no período, o debate político e econômico se sobressai e afasta a
perspectiva a de que o clima está relacionado também com o nosso modo de vida.
De todo modo, a mediação realizada pelos meios de comunicação social é de extrema
relevância para que o trabalho científico e as decisões sociopolíticas tornem-se públicas.
Carvalho et al. (2011, p.105) reforçam isto quando afirmam que “[…] os media são actores
centrais na formulação, reprodução e transformação do significado deste problema complexo
e uma arena fundamental para a legitimação e/ou crítica de opções políticas e económicas”.
Boykoff (2011) atenta ainda que as representações da mídia sobre a ciência e política do clima
não conduzem linearmente a opinião pública a uma mudança individual ou social, mas têm
provado que são, entre outros fatores, um dos elementos-chave que tem costurado a ciência, a
governança e o cotidiano das pessoas sobre a questão climática.
Dessa forma, a maneira de comunicar os riscos ganha relevo, especialmente quando é
pelo viés dos efeitos negativos das MCs que grande parte das notícias sobre o tema são
elaboradas, como demonstra o estudo de Painter (2011), no qual jornalistas dizem achar que a
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abordagem por meio dos riscos é mais atrativa do que através das incertezas. Destaca-se que
enquadrar o tema a partir dos riscos não significa, automaticamente, que a imprensa está
sendo sensacionalista ou alarmista. A opção por algo que alerte o público pode ser uma forma
de atrai-lo para uma melhor contextualização do fenômeno e discussão de formas de enfrentar
seus riscos.
Em estudo sobre os enquadramentos da Gazeta do Povo no ano de 2013, constatou-se
que os destaques dados pelos jornalistas às informações sobre mudanças do clima estão
atrelados predominantemente aos riscos, embora haja também com frequência notícias que
ressaltam a questão do enfrentamento e da responsabilização, muitas vezes com enfoques
combinados. Infere-se que este tipo de enquadramento seja mais acionado pela tentativa de
aproximação da questão com o cotidiano das pessoas e/ou pelo fato de que os riscos são mais
apelativos que as soluções (LOOSE, LIMA e CARVALHO, 2014), ambos relacionados com
critérios de noticiabilidade, como proximidade, intensidade, abrangência e negatividade dos
acontecimentos.
3. COMUNICAÇÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS E PAPEL DO JORNALISMO
Beck (2010) acredita que a comunicação de massa é um aspecto central para tornar
os riscos da sociedade contemporânea em uma questão que possa ser discutida e, quiçá, virar
agenda política. Para tanto, a comunicação, além de jornalistas, precisa de fontes de
informação que expressem pontos de vista, dados e argumentos a fim de construir os
discursos e disseminá-los aos públicos. No caso das MCs e seu riscos, tais fontes costumam
ser oriundas do campo científico. O estudo realizado com a Gazeta do Povo (LOOSE, LIMA
e CARVALHO, 2014) evidenciou que o macroenquadramento científico é o mais acionado
pelo jornal para tratar das MCs, isto é, a maioria das notícias analisadas parte da divulgação
de estudos e pesquisas, colocando em ênfase as preocupações típicas deste lugar de fala.
Sendo assim, não é de surpreender que grande parte das fontes de informação consultadas
sejam cientistas ou profissionais com formação acadêmica.
A invisibilidade do processo da mudança do clima, sua natureza “difusa no espaço e
no tempo” (CARVALHO, 2011, p.43), assim como as inúmeras incertezas que impedem
correlações simplificadas entre determinado evento extremo e o processo mais amplo do
fenômeno requerem que atores sociais formulem e visibilizem seus diferentes aspectos. Como
outros temas ambientais, a questão climática só se torna perceptível aos sentidos humanos
quando já é tarde para evitar seus prejuízos (o clima está mudando rápido, mas isto ocorre em
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silêncio, discretamente). Para que se torne um problema ambiental reconhecido pela
sociedade, é necessário que haja antes a construção simbólica de tal problema por meio da
identificação, apresentação e debate público (HANNIGAN, 1995). Nesse sentido, o
jornalismo mostra-se uma peça-chave para levar a grandes públicos a discussão multifacetada
e não cotidianamente visível das alterações do clima.
É nesta linha de raciocínio que as dificuldades percebidas por fontes de informação e
jornalistas precisam ser conhecidas e superadas. De modo a contribuir com um jornalismo
que melhor informe sobre as MCs e seus riscos, observam-se o fazer jornalístico da Gazeta do
Povo e as percepções dos atores envolvidos no âmbito da comunicação de riscos (risk
communcation).
A comunicação de riscos pode ser entendida como “[...] o processo de troca entre a
comunidade acadêmica, os profissionais das agências reguladoras, os grupos de interesse e a o
público em geral, em que se considera como melhor avaliar e gerenciar os riscos” (POWELL
& LEISS, 2005, p.192), logo, independe dos meios de comunicação. Geralmente, a imprensa
amplifica o alcance das informações, convocando o público para enfrentar os problemas ou
informando sobre as medidas que estão sendo tomadas. É com esta função que compreende-se
a Gazeta do Povo no contexto da comunicação de riscos climáticos.
Este processo envolve compreensão das dinâmicas correlacionadas ao risco e não
mero convencimento de um grupo (causador ou responsável pelo risco) para outro (vítimas do
risco). Nesse sentido, a regularidade e boa contextualização das notícias sobre o tema se
tornam aspectos prioritários. Wilson (2000) afirma que as estórias sobre o aquecimento global
são uma dentre as mais complicadas do nosso tempo – por envolver ciência probabilística, um
rol de leis de diferentes âmbitos, disputas políticas, especulação econômica, entre outras
questões. Por ser um assunto complexo, com cruzamento de várias interesses (científico,
político, econômico e social), e dominado pelas fontes científicas, já temos um quadro
delicado, que requer um bom domínio sobre suas causas e efeitos. Entretanto, para além de
um tema ambiental (que pode ter atributos idênticos), as MCs possuem uma abrangência
multiescalar e um tempo futuro, baseado em projeções, de difícil representação e aproximação
do público.
Aliado a isso, tem-se que os riscos climáticos são invisíveis (quando percebemos sua
manifestação eles já se tornaram catástrofes; passaram da fase em que eram riscos e tornaramse acontecimentos concretos), assim como sua causa primária, a emissão de GEE, que, além
de não ser visível, não tem implicação direta ou imediata com a saúde ou o entorno (MOSER,
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2010). Tais características podem ser vistas como desafios à uma efetiva comunicação do
problema, primeiro passo para mobilizar os cidadãos para seu enfrentamento.
Pelo viés do jornalismo, a busca pelo novo e pela novidade interfere de forma
importante nesse processo. Como pautar as MCs se elas estão presentes constantemente no
nosso dia a dia? Como trazer a novidade de um problema já identificado pelos cientistas há
anos? De que maneira mobilizar elementos novos de um fenômeno que se acelera
silenciosamente? Se a imprensa já informou uma vez, precisa de um aspecto inédito ou
diferente para trazer o assunto novamente para o jornal. Este é um dos pontos que sinaliza
para o descompasso existente entre a necessidade de informar sistematicamente público e as
lógicas de produção do jornalismo.
A aparente falta de opções para atrair o público e satisfazer os critérios de seleção
das notícias dá pistas de o porquê o discurso dos riscos aparece repetidas vezes: são estas
imagens que, em geral, permitem que o tema se torne pauta e ganhe espaço no jornal. A cada
risco que se transforma em tragédia, o jornalismo consegue um “gancho”, um aspecto recente
que se encaixa nos atributos de noticiabilidade, para então (re)construir a estória das MCs. Os
eventos políticos e a divulgação de relatórios sobre o tema costumam servir a esse propósito
também. A cada reunião da COP são expectativas diferentes que alimentam o encontro de
chefes de estado, permitindo que aquilo que seja tratado lá tenha algum espaço na agenda
midiática.
Os jornalistas esperam eventos “reais” porque sua prática fundamenta-se no
acontecimento e não na previsão dele. A não existência de uma manifestação concreta pode
ser vista como especulação pala comunidade interpretativa, pois jornalistas não costumam
trabalhar com projeções - e sim com fatos. “Os media noticiosos actuam melhor na notícia
retrospectiva do que na notícia prospectiva sobre o risco, e as notícias retrospectivas sobre o
risco são naturalmente reduzidas” (KITZINGER & REILLY, 2002. p.40).
O conjunto dos acontecimentos de cada dia, a linha editorial, os recursos humanos
disponíveis e outros fatores organizacionais também determinam o que será ou não publicado
por cada jornal. Um jornalista que não domina o assunto terá mais dificuldades e,
possivelmente, construirá uma notícia com mais lacunas do que um especializado. A
divulgação da pesquisa será feita, mas sua problematização contextual será reduzida ou
ignorada porque a dinâmica da redação e a ausência de conhecimentos prévios limitarão o
trabalho do jornalista.
A especialização em ciência e/ou meio ambiente no meio jornalístico é, do ponto de
vista social, uma forma de proporcionar acesso de qualidade ao conhecimento científico a um
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grande público, o que não costuma acontecer de outra maneira. Já do ponto de vista
econômico, os profissionais especializados oneram as empresas, já que as redações estão cada
vez mais enxutas e demandam profissionais generalistas e multiplataformas. Como ciência e
meio ambiente são áreas reconhecidas como de pouca audiência, se comparados com
esportes, política e economia, por exemplo, os jornalistas que as cobrem são logo suprimidos.
Os critérios de noticiabilidade, como já mencionado, delimitam um certo olhar para
os fatos. Já se citou a preferência pela novidade, proximidade, ameaça (ligado à tragédia e à
morte). Pidgeon (2012 apud ASHE, 2013), que trabalha com a cobertura das notícias sobre
MCs, listou mais alguns elementos que tendem a atrair a atenção dos jornalistas nas estórias
de risco: questões que envolvem responsabilização ou culpa; de interesse humano,
relacionadas a assuntou ou pessoas de alto destaque, com forte impacto visual, relacionadas
com sexo ou crime, com exposição de muitas pessoas, que envolvem um evento que pode
sinalizar uma tendência mais ampla e que possuem segredos e acobertamentos. Estes aspectos
possuem valor de notícia, estimulam o interesse do público e se tornam o gatilho para que um
acontecimento (e não outro) seja publicado no jornal. Ashe (2013) lembra que tais critérios,
ainda que reconhecidos pela comunidade interpretativa dos jornalistas, variam de profissional
para profissional, de editor para editor, de veículo para veículo, afinal dependem de
julgamentos subjetivos, das práticas institucionais aprendidas e da preconcepção que os
produtores têm acerca dos interesses de sua audiência.
A análise de alguns trechos das entrevistas confronta as percepções dos jornalistas e
das fontes de informação que foram utilizadas pelo diário em estudo sobre os desafios
associados à cobertura das MCs. As categorias, em itálico, foram formuladas a partir das
leituras exploratórias das entrevistas.
4. PERCEPÇÕES DE JORNALISTAS E FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE A
COMUNICAÇÃO DAS MCS
Nesta seção apresentam-se os pontos das falas de jornalistas e fontes de informação
compreendidos como desafios para o melhor alcance da comunicação de riscos via notícias.
As entrevistas foram feitas por Skype ou presencialmente, quando possível, sendo gravadas e
depois transcritas. A partir de uma categorização, feita por meio dos procedimento da Análise
de Conteúdo proposta por Bardin (2014), destacaram-se os principais aspectos envolvidos na
construção da notícia e na percepção de como estes dois grupos de atores sociais vêem a
imprensa. A análise, de cunho qualitativo, se deu a partir de uma comparação sistemática das
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respostas, buscando captar elementos que apontassem para os obstáculos encontrados nesse
tipo de comunicação. As categorias construídas e apresentadas neste texto são: relação global
versus local, formação especializada do jornalista e enquadramento dos riscos.

Relação global versus local
Em Portugal, Carvalho (2011) constatou que o cenário internacional recebe mais
atenção que as instâncias locais, sendo estas últimas aquelas que justamente aproximariam a
população do tema. Segundo esta autora (2011, p.236): “[…] no discurso mediático, a acção
sobre as alterações climáticas é essencialmente associada ao locus global, das cimeiras
políticas

intergovernamentais,

não

estando

ao

alcance

dos

cidadãos”,

o

que,

consequentemente, não relaciona os hábitos e posturas da população em relação ao problema.
A conexão do local com o global é fundamental para se pensar em outras atitudes e o
jornalismo, como campo de excelência de medição e legitimação de discursos, precisa estar
atento às formas com que dissemina a questão. Anda mais quando pesquisas apontam que os
cidadãos acessam compreensões sobre ciência – e o tema MCs está geralmente colocado
dentro deste escopo - majoritariamente pela cobertura dos meios de comunicação (ANTILLA,
2010).
Nas entrevistas realizadas com jornalistas perguntou-se se eles consideravam o tema
das MCs um assunto local em Curitiba e as respostas apontaram que não há consenso. J1, J6 e
J9 responderam que em qualquer lugar do planeta já se podem sentir os efeitos do fenômeno,
inclusive em Curitiba, como quando há dias quentes no inverno, por exemplo. Já J3, J4, J7 e
J8 acreditam que o assunto está muito mais no âmbito internacional, com enfoque global,
sendo o link local-global algo que precisa ser mais trabalhado. Dois deles até mencionaram
que por Curitiba ser tipicamente uma cidade fria é difícil saber se as pessoas conseguem
relacionar o tema com o cotidiano ou, de outro modo, que nesta cidade o efeito local não é tão
perceptível. A falta de certeza em afirmar que dado evento climático é fruto realmente das
MCs também dificulta essa construção.
J5 disse que o tema pode virar uma pauta local em razão de alguma iniciativa em
relação às emissões, por exemplo. Entretanto, no ano de 2013, este tipo de pauta não foi
aquela que recebeu atenção, sendo a disseminação de pesquisas e relatórios os grandes
gatilhos para a produção de notícias sobre MCs, como ratificado em análise anterior (LOOSE,
LIMA e CARVALHO, 2014).

31

Como as fontes de informação, em sua maioria, não eram fontes locais, limitou-se a
perguntar para as poucas que eram porque acreditavam que o jornal em questão não procurava
mais informações no nível local. Uma delas (F1) respondeu:
É porque o cara [o jornalista] quer uma personalidade... Tem gente aqui da universidade pesquisando vários
desses assuntos que são fontes interessantes [...]; a gente tem vários pesquisadores aqui, de ONGs, de
universidades, da EMBRAPA, que estão nesses projetos e estão aqui em Curitiba, boa parte deles...

O fato das fontes de informação sobre o tema não serem locais está associado a
origem da maioria das publicações: agências de notícias. De um total de 72 notícias
encontradas por meio de palavras-chave no buscador do jornal, 57 delas representam material
provindo de agências, o que significa 79% da amostra. Esse “hábito” de trazer a questão das
MCs pela perspectiva de outros afasta o fenômeno do local/regional e ignora as fontes de
informação que estudam e vivenciam as alterações do clima em escalas próximas ao leitor.
A relação entre global e local também foi posta como papel da imprensa, no sentido
de contribuir para o envolvimento da população:
F12 – [...] o papel da mídia é importantíssimo porque a mídia pode tanto trazer uma visão das MCs como algo
distante e que não vai nos afetar diretamente [...] mas, ao mesmo tempo, ela pode sim demonstrar importância do
papel do cidadão no contexto local. [...] eu acho que esse é o papel mais importante na verdade; não apenas
mostrar internacionalmente o que está se fazendo, mas qual a importância da relação local do cidadão em relação
às MCs, nas menores coisas, diminuição de consumo, uso consciente do automóvel e aí por diante.

Aos jornalistas também perguntou-se porque poucas fontes locais eram consultadas,
o que gerou respostas bastantes diferentes. J1 e J8 disseram que não poderiam se restringir à
Curitiba, que poderiam incorrer na perda de diversidade de opiniões; já J4 afirmou que a
maioria de suas fontes são do Paraná e que as entrevistas são facilitadas quando as fontes
conhecem o jornal (algo que, pelo próprio alcance do veículo, ocorre predominantemente em
âmbito estadual): “não precisa apresentar o jornal, só se apresenta e faz a pessoa lembrar de
você”. J6 também mencionou uma preferência por fontes locais em razão do jornal ser
regional. Estas visões, divergentes, não se refletem nos produtos (as notícias sobre MCs)
analisados: pode-se dizer que falta tanto o aspecto local, quando a diversidade colocada como
justificativa para não trazer mais fontes conhecedoras da realidade do estado (muitos estudos
divulgados pelas agências e republicados na Gazeta do Povo trazem como fontes apenas os
pesquisadores que desenvolveram a investigação, sem contrapontos).
J4 e J5 comentaram que com o advento da internet o acesso às fontes (de qualquer
lugar) já não é um problema. De um modo geral, as tecnologias permitiram que mesmo
jornais menores tivessem acesso às fontes do eixo Rio-São Paulo e até do exterior do Brasil.
J5 explicita essa questão:
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[...] há quase uma década era mais difícil de encontrar fontes, principalmente fontes locais. Agora a gente até tem
algumas fontes daqui que fazem parte de algumas partes do relatório do IPCC e a gente já tem uma idéia de
quais são os centros de excelência em estudo de clima no Brasil. Acesso a fontes fora do país para um jornal
médio já não é tão simples, a gente tem que contar mais com fontes nacionais, aqui do Brasil. Mas o acesso a
fontes não é o grande problema [...]

Esta oportunidade de acesso, apesar da distância, expande as possibilidades do
jornalista que, nem sempre percebe essa carência do aspecto local. O fato de os jornalistas
hoje realizarem seu trabalho sem sair necessariamente da redação (o repórter não circula mais
pela cidade como no passado em razão de custos, tempo maior gasto na locomoção em razão
do trânsito, necessidade de acompanhar a concorrência online, etc.) também contribui para a
diluição destas amarras com o que é ou não um problema local.

Formação especializada do jornalista
Embora alguns jornalistas tenham citado o cuidado de se tornar especialista em um só
tema (em razão da proximidade com as fontes), todos percebem que aquele profissional que já
entende as nuances do assunto e possui domínio da linguagem técnica apresenta vantagens no
aprofundamento e também na rapidez com a qual elabora a notícia. J5 afirmou que existe uma
dificuldade em razão da complexidade do tema:
[…] o grande problema é a formação do jornalista pra lidar com o assunto que é de um grau de complexidade
alto. Como ele não aparece todos os dias no jornal, o jornalista que vai lidar uma vez, de vez em quando, com o
assunto, vai ter dificuldade de entender os critérios dos relatórios do IPCC, as margens que eles usam, os
cenários que eles usam, porque um cenário é diferente do outro.

A falta de profissionais com formação especializada repercute, muitas vezes, na
superficialidade da notícia ou na ausência de abordagens novas, que fujam da obviedade dos
lançamentos de relatórios científicos ou ocorrência de COPs. Como todos os entrevistados
cobrem esporadicamente a questão, há pouca familiaridade com o assunto e seus debates.
Esse distanciamento de um tema dificulta que novas sugestões, enfoques e questionamentos
apareçam na produção jornalística, o que resulta em matérias “sempre iguais”, como
identificado por J7: “[…] a gente sempre estava dizendo a mesma coisa, tentando fazer isso
de forma diferente, mas nem sempre isso é possível... Talvez a maior dificuldade fosse
encontrar abordagens novas que despertassem o interesse do leitor neste assunto”.
Capta-se então uma preocupação por parte dos jornalistas em fazer notícias que
atraiam o leitor, porém é difícil encontrar novas soluções quando o assunto é pautado de
forma eventual – e não recorrentemente. Nota-se um desconhecimento de alguns profissionais
da imprensa em relação às questões do clima e também um desinteresse, afinal ainda não
parece ser óbvio que este fenômeno esteja associado com economia, política, saúde, meio
ambiente, já que o tema no jornal em análise está, geralmente, associado ao campo científico.
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Uma das fontes (F4) reiterou essa percepção, associando a perspectiva integrativa dos temas à
especialização: “Muitos acham que a mudança do clima é um problema ambiental [...], mas
nós entendemos que ela [...] traz um debate econômico, na verdade um debate sobre
desenvolvimento”.
No trecho acima a fonte entrevistada destaca que a especialização necessária não é
somente sob o aspecto restrito do que é ambiental, mas é preciso compreender o alcance das
MCs nos diferentes setores da sociedade. Ressalta-se que a compreensão da especialização
ambiental adotada aqui pela autora é ampla, abarcando a conexão entre diferentes saberes.
Quando perguntamos às fontes se sentem diferença no resultado final, quando
entrevistados por especialistas, todos mencionaram que o trabalho se torna mais fácil e
interessante, pois não precisam explicar coisas de ciência básica, por exemplo. Há uma
avaliação de melhora da cobertura em relação aos últimos dez anos (mesmo que em torno de
picos), porém uma preocupação em relação ao fim de espaços tradicionais de ciência e meio
ambiente, e a consequente demissão de profissionais com experiência nesta área, assinaladas
por vários entrevistados. Algumas fontes mencionaram ainda que falta capacitação aos
jornalistas, que há pouco investimento na formação desses profissionais.

Enquadramento dos riscos
Os enquadramentos dos riscos foram os mais recorrentes, ou seja, os efeitos das MCs são
mais frequentemente abordados que aspectos de prevenção, mitigação (redução das
consequências) e adaptação aos riscos. J1 afirmou que os efeitos “[…] são muito mais visíveis
do que a prevenção, e no meio jornalístico a gente tem esse mal, né, de estar com coisas mais
palpáveis”. Este jornalista disse que não há como escapar das notícias atreladas às tragédias,
associadas aos critérios de noticiabilidade da negatividade, do impacto. Já as notícias sobre
prevenção, para ele, exigem mais conhecimento sobre o tema para fazer as relações
necessárias.
Aqui fica claro que há uma dificuldade por parte dos jornalistas em trabalhar com
acontecimentos que não sejam imediatos ou concretos. A lógica jornalística, calcada na
factualidade, prejudica que matérias voltadas mais à interpretação da realidade em seus
múltiplos aspectos, com maior contextualização e informações sobre prevenção, tenham
espaço. Contudo, os riscos climáticos podem ser enfrentados a partir da disseminação de
soluções e demais medidas que possam ajudar na minimização de emissões de GEE, por
exemplo.
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Assim como os jornalistas, as fontes de informação percebem que o tema emerge na
pauta da mídia a partir de catástrofes/desastres ambientais ou eventos, como a divulgação de
relatórios do IPCC, no qual as previsões dos efeitos são colocadas em evidência. O que
pontuam é que, embora percebam algumas lógicas jornalísticas e a necessidade de “vender
jornal”, poderiam usar estas chamadas como oportunidades para melhor informar os públicos.
As fontes de informação atribuem um papel de extrema relevância à imprensa, já que
é ela “[...]que vai conseguir levar esse tema pra sociedade” (F1). Para tanto indicam que é
preciso qualificar o debate das MCs.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sucinta análise exposta mostra que, embora em situações diferentes, jornalistas e
fontes de informação concordam, ao menos em parte, que é preciso ampliar o esforço na
construção da relação local-global. Ainda que nem todos os jornalistas entrevistados
percebam as MCs como uma questão local em Curitiba (e no estado do Paraná) – até mesmo
pela dificuldade de percepção sensorial do fenômeno -, há um reconhecimento de que é
importante aproximar o tema da população, até mesmo para atrair a atenção do público.
Também há uma forte concordância de ambos os grupos que a especialização, seja
em termos de formação, seja em experiência por tempo de cobertura, tende a melhorar a
qualidade das notícias produzidas. Nesse aspecto, as empresas jornalísticas são chamadas a
rever o propósito de sua produção, que precisa apresentar mais do que a internet oferece em
tempo real. A escolha por notícias mais contextualizadas, que oferecem subsídios consistentes
e explicitam as conexões nem sempre evidentes das temáticas, são diferenciais importantes
para a promoção de um debate qualificado e, talvez, uma saída para a sobrevivência
econômica dos impressos – que precisam se reinventar e não apenas republicar material que já
estava disponível na internet no dia anterior, como ocorre, muitas vezes, com as notícias
oriundas de agências (quase 80% das notícias sobre MCs encontradas no jornal em estudo em
2013).
Em relação aos enquadramentos de riscos, ambos os grupos percebem de forma clara
quando os critérios de noticiabilidade imperam e trazem a estória das MCs novamente para os
jornais. Ainda que a lógica jornalística se movimente em razão da factualidade e demais
valores associados à captura do leitor, a reivindicação encontrada nas falas das fontes é que
tais momentos sejam vistos como oportunidades para aprofundar a discussão e não apenas
relatar os fatos do dia. Sabe-se da dificuldade de trazer aspectos preventivos e não concretos
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para a elaboração da notícia, mas, por outro lado, confia-se que, pela amplificação
possibilitada pela articulação da imprensa, tal superação pode ser fundamental para o
envolvimento e mobilização dos cidadãos para o enfrentamento dos riscos climáticos.
De forma geral, nota-se que as fontes de informação creditam um papel de grande
importância à imprensa, ainda que enxerguem limitações próprias de seus modos de fazer. Os
jornalistas, por sua vez, consideram o papel social da imprensa, mas relativizam sua
influência, como um dentre outros fatores. Em relação à cobertura das MCs, demonstram
dificuldades em tornar o assunto mais chamativo e não apenas “falar mais do mesmo”, em
propor abordagens desvinculadas dos lançamentos de relatórios científicos ou da realização
das COPs, e trazer elementos preventivos. A falta de especialização (no caso, conhecimento
aprofundado sobre o tema) dos jornalistas os conduz para a proposição de outras pautas e as
agências de notícias se tornam, assim, um caminho fácil e barato para suprir a demanda ou
interesse pelo assunto.
Os desafios que são apontados pelos jornalistas e fontes de informação entrevistados
demonstram que para a Gazeta do Povo participar efetivamente da comunicação dos riscos
climáticos em âmbito local, mais do que amplificar a visibilidade de aspectos globais e
nacionais, por meio da edição de conteúdo de agências, será preciso investir em novos
enquadramentos que aproximem os cidadãos das causas e soluções associadas às MCs. Para
qualificar o debate sobre as MCs, seus riscos e formas de enfrentá-los, uma articulação entre
melhor formação, cobertura mais sistemática e conhecimento sobre as interferência na
realidade local precisam predominar o tipo de cobertura do jornal, invertendo o panorama
detectado.
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A LIBERTAÇÃO DO CABELO CRESPO:
O PAPEL DAS MÍDIAS SOCIAIS NA DESCONSTRUÇÃO DO IDEAL ESTÉTICO
CAPILAR EURO-BRASILEIRO1

Paloma Augusta Santos de Jesus2
Denise Regina Stacheski3

RESUMO
No ideal de estética euro-brasileiro, a mulher negra foi colocada em posição de inferioridade,
recorrendo a produtos para controle capilar a fim de assemelhar-se à mulher branca. Com o
advento das mídias sociais e a possibilidade de disseminação da informação por atores sociais,
esta realidade está mudando. O incentivo à valorização da beleza negra através da libertação
dos crespos é pauta cada vez mais frequente em blogs e páginas do Facebook. Este artigo tem
o objetivo de analisar a força das mídias sociais no resgate da identidade da mulher negra
através da valorização do cabelo crespo. O grupo analisado se constitui de 130 mulheres, entre
14 e 60 anos, que se auto reconhecem como negras, usuárias do Facebook e residentes em
diversas regiões do Brasil. Foi aplicada pesquisa exploratória, quantitativa, a partir de um
questionário com sete perguntas objetivas de múltipla escolha e uma subjetiva de resposta
opcional. A coleta foi realizada entre os dias 09 de julho a 4 de agosto de 2015.
Palavras-chave: Mídias sociais. Mulher negra. Cabelo crespo. Facebook.
1.

INTRODUÇÃO
A autonegação da mulher negra faz parte da construção de um imaginário negativo

acerca do corpo negro, no qual o que se torna almejado é o ideal de branquitude na aparência e
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no comportamento. O resultado são danos na construção da identidade étnico-racial que duram
até hoje, mais de um século após a abolição da escravatura.
Para Gomes (2008, p.135), a “coisificação imposta ao africano é apontada também
como desencadeadora de um conflito no processo de auto representação do negro durante o
regime escravista”. Desde então, esta confusão identitária mostra seus reflexos sobretudo sobre
a mulher negra que tem de adaptar-se aos padrões estéticos euro-brasileiros.
Com o surgimento das redes sociais e a possibilidade de produção midiática nas mãos
de atores sociais, surge um movimento de reconstrução da autoestima da mulher negra através
da valorização do cabelo crespo. “Ou seja, construir novos cânones da beleza e da estética que
dão positividade às características do negro” (Gomes, 2008, p.15).
O cabelo como símbolo de resistência cultural é pauta frequente em Blogs e nas redes
sociais mais representativas e atrai milhões de adeptas. É possível reconhecer nas ruas
intervenções cada vez mais ousadas de cabelos crespos e a explícita intenção em colocá-los nos
espaços de entretenimento e em ações comunicativas de combate ao racismo.
Este artigo tem o objetivo de analisar a força das mídias sociais no resgate da identidade
da mulher negra através da valorização do cabelo crespo, desconstruindo anos de repressão
capilar. O grupo analisado se constitui de 130 mulheres, entre 14 e 60 anos, que se auto
reconhecem como negras, usuárias do Facebook e residentes em diversas regiões do Brasil. Foi
aplicada pesquisa exploratória, quantitativa, a partir de um questionário com 7 perguntas
objetivas de múltipla escolha e 1 subjetiva de resposta opcional. A coleta foi obtida através do
Facebook a partir de uma publicação explicitando o objetivo do trabalho e a intenção de obter,
voluntariamente, mulheres negras para responder à pesquisa, realizada entre os dias 09 de julho
a 4 de agosto de 2015.
Para entender a necessidade de um estudo como o deste artigo, é necessário ter como
ponto de partida a abolição do escravismo e as políticas de branqueamento, fatos que
culminaram na construção de um ideal estético euro-brasileiro que perdura até os dias de hoje.
Ao passar pela dimensão simbólica do racismo na infância e na adolescência é possível
compreender a relação de rejeição dos cabelos crespos pelas meninas negras e a busca de
alternativas de controle capilar como o alisamento. “Ver o cabelo do negro como ‘ruim’ e o do
branco como ‘bom’ expressa um conflito. Por isso mudar o cabelo pode significar a tentativa
do negro de sair do lugar da inferioridade ou a introjeção deste”. (GOMES, 2008, p.21).
As mulheres negras buscam, agora, através da ‘libertação do cabelo crespo’, a
desconstrução da imagem negativa e a reconstrução de uma nova imagem e existe um meio
poderoso que pode ser considerado peça chave neste momento: as mídias sociais.
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Assim, o presente estudo pode fornecer informações do papel das mídias sociais nas
nossas reflexões étnico raciais e no uso do cabelo crespo como ato de resistência.
2.

A POLÍTICA DE BRANQUEAMENTO E A CONSTRUÇÃO DE UM IDEAL

DE ESTÉTICA PARA O NEGRO BRASILEIRO
Quando o fim da escravidão tornou-se irreversível, as classes dominantes trataram de
tornar essa transição do negro escravo para o mulato livre, o menos danosa possível criando-se
o mito da democracia racial. Segundo Miranda:
A democracia racial é associada à não-existência de segregação racial, tal como as que
existiram, até recentemente, nos Estados Unidos ou África do Sul, e propaga que a
democratização da renda e do poder político e as condições de participação social
estão colocadas em igualdade de condições para brancos e negros. (MIRANDA, 2004,
p.7)

O mito torna invisível a realidade existente. “ Este engodo ideológico surgiu da
necessidade de o colonizador português estabelecer dobradiças amortecedoras das contradições
raciais que se apresentavam como ameaças de conflito social e racial permanente” (MOURA,
1925, p. 15)
Se por um lado abria-se para o mulato livre um pequeno espaço social, por outro
afirmava-se a inferiorização do negro e o culto à ideologia do branqueamento no país. Uma
política de imigração europeia passou a ser considerada uma alternativa, além da proibição da
imigração de africanos e asiáticos, só liberada em 1907.
Em um panfleto de 1914, conclamava-se a todos, na expectativa de extinção da raça
negra por meio da miscigenação, que acolhessem bem o imigrante alemão com a seguinte
argumentação:
Como coeficiente étnico de primeira grandeza, por que nenhum povo mais necessita
da influência de povos adiantados na formação de um tipo de raça do que o brasileiro,
principalmente no momento histórico em que a porcentagem da raça africana começa
a diminuir e precisa desaparecer dissolvida pelo turbilhão da raça branca (...). A
preponderância étnica do estrangeiro só trará resultados maravilhosos para a formação
da nossa raça. (PARANÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO;
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ENSINO
FUNDAMENTAL, 2006, p.9)
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Quem mais sofreu os impactos dessa ideologia foi a mulher negra. Abdias do
Nascimento (1980, p. 233) enxerga o abuso da mulher africana e da negra brasileira uma prática
política das classes dominantes para o crescimento da população mulata e desaparecimento da
população negra.
O crime do estupro sexual cometido contra a mulher negro-africana pelo branco
ocorreu através de gerações. Até os filhos mulatos, herdeiros de um precário prestígio
de seus pais brancos continuaram a prática dessa violência contra a negra. Como se
para aliviar a consciência de culpa, os estratos dominantes ário-masculinos
assumissem o mulato como uma espécie de chave para a solução do nosso problema
racial: na prática, isso significa o princípio da liquidação da raça negra
simultaneamente com o branqueamento da população. (NASCIMENTO, 1980, p.234)

Nesse momento, a pele negra e o cabelo crespo são colocados como critérios de
aceitação. Estabelecia-se sobre as mulheres negras, humilhadas e violentadas, uma moral
estética de autocontrole da sua aparência física. Passou-se a dominar os cabelos por artifícios
como alisamentos e relaxantes capilares com o objetivo de aproximar-se do perfil eurobrasileiro, o que contribui até hoje na formação de uma consciência racial distorcida e
preconceituosa. “O que é relativo à sua cultura é o que se torna reconhecido e almejado pelo
conjunto da sociedade e, particularmente, ao grupo étnico negro que tem de adaptar-se (seja
alisando os cabelos, seja em seu comportamento para ser aceito) consciente ou
inconscientemente”. (CAMPOS, 2008, p.6).
3.

MULHERES NEGRAS E A PRÁTICA DE VIGILÂNCIA NA “LIDA” DOS

CABELOS
É impossível falar sobre o cabelo da mulher negra considerando apenas dados
biológicos. Este será analisado aqui como um elemento simbólico da identidade negra no Brasil,
uma vez que sua manipulação reflete os impactos da política de branqueamento e o rumo que
o assunto tem tomado nas mídias sociais.
A relação negro x cabelo torna-se muito complexa quando partimos do pressuposto que,
assim, como a moda, o cabelo passa por diversos momentos estéticos. Até que ponto a
manipulação do cabelo crespo é sinal de identidade social? Em que momento o cabelo da
mulher negra deixa de sofrer influência da herança histórica para ser mero elemento estético?
Como as mídias sociais está interferindo nestes questionamentos?
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Diferente das crianças brancas, as negras se deparam com uma relação de aceitação
social através do cabelo muito cedo. Como aponta Gomes (2002) as meninas negras durante a
infância são submetidas a verdadeiros rituais de manipulação do cabelo.
São poucas as meninas negras que não passaram por algum tipo de controle capilar,
desde tranças presas umas nas outras a cabelos completamente amarrados. Já na infância elas
são induzidas a ‘melhorar o estilo do cabelo’ a fim de não passar pela dor que esses penteados
costumam causar. É neste momento que a criança negra entende o ‘cabelo ruim’ como aquele
que não pode ser solto, liberto. Estas experiências dentro de um grupo social permitem o
surgimento de padrões estéticos, carregados até a idade adulta.
Para entender esse surgimento de padrões estéticos é preciso recorrer à antropologia, na
qual é construído um sistema de significações para pensar a vida social. José Carlos Rodrigues
em ‘O Tabu do Corpo’ aponta o papel que cada sociedade elege na construção social do corpo
humano. Segundo ele “uma sociedade não pode sobreviver sem fixar no físico das suas crianças
algumas similitudes essenciais que as identifiquem e possibilitem a comunicação entre elas”.
(RODRIGUES, 1875, p 45).
A escola se apresenta como um espaço social onde à criança negra tais similaridades
são impostas na medida em que se intensificam os estereótipos.
Se antes a aparência da criança negra, com sua cabeleira crespa, solta e despenteada
era algo comum entre a vizinhança e os coleguinhas negros, com a entrada para a
escola essa situação muda. A escola impõe padrões de currículo, de conhecimento, de
comportamentos e também de estética. Para estar dentro da escola é preciso
apresentar-se fisicamente dentro de um padrão, uniformizar-se. A exigência de cuidar
da aparência é reiterada, e os argumentos para tal nem sempre apresentam um
conteúdo racial explícito. Muitas vezes esse conteúdo é mascarado pelo apelo às
normas e aos preceitos higienistas. (GOMES, 2002, p. 45)

Um dos pontos que fundamenta os estudos de Rodrigues (1875) é o de que as normas
que a cultura dita em relação ao corpo são internalizadas pelo sujeito às custas de castigos e
recompensas, até que em algum momento os padrões estabelecidos tornam-se naturais.
As mídias sociais, ao possibilitarem um debate aberto, podem trabalhar no sentido de
romper com os estereótipos e, dessa forma, “constituem fontes de mudança, valores, atitudes,
formas de encarar o mundo, ideologias, olhares sobre o “outro”, mundos e futuros possíveis.”
(CARDOSO; LAMMY, 2011, p. 74)
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Como na infância não há um contato com os meios de comunicação capaz de
conscientizar as crianças que sua relação com o seu cabelo crespo pode se dar de forma mais
livre, elas internalizam os padrões de beleza a que são submetidas no período escolar.
Gomes (2002 p. 45) aponta que os apelidos, como um dos principais castigos sofridos
pela criança negra, “são talvez as primeiras experiências públicas de rejeição do corpo vividas
na infância e na adolescência”.
Entre as diversas intervenções estéticas a que mais explicita a confusão de sentimentos
na relação com o cabelo crespo é o alisamento, uma vez que é aplicado na tentativa de obter
máxima semelhança com os cabelos das mulheres brancas.
Dados da pesquisa realizada para este artigo revelam que 40,8% das entrevistadas
sofreram preconceito por conta dos seus cabelos na infância, 45,4% ainda sofrem na idade
adulta contra apenas 13,8% que nunca tiveram seus cabelos como motivo de discriminação.
Costa (apud Miranda, 2004, p. 73) expõe que “um mecanismo em que deixa explícito
que é por intermédio de algo imposto, a partir do momento em que a experiência do racismo se
dá de modo consciente para o sujeito negro, que se desencadeia, para esse sujeito, o processo
de autodestruição, destruição do seu próprio corpo”. Dentro desse contexto, será possível que,
mesmo com as mudanças de atitude propostas abertamente nas mídias sociais, a mulher negra
consiga firmar-se positivamente a partir das suas características físicas?
4. METODOLOGIA E ANÁLISE: O CABELO CRESPO COMO DISCURSO NAS
MÍDIAS SOCIAIS
A rejeição do corpo negro não é consequência apenas das práticas sociais e do contexto
histórico a que foi submetido. Na mesma direção, os conteúdos midiáticos produzidos para e
sobre o negro o coloca numa situação desfavorável.
O trabalho “Imprensa e Racismo - Uma análise das tendências da cobertura jornalística”
(Rede ANDI; 2006, p.30) levantou dados de 45 jornais diários, entre eles cinco de abrangência
nacional, que apontam que entre os anos de 2007 e 2010, os três temas mais debatidos ligados
à questão racial no Brasil foram Ações Afirmativas e Cotas (18%), Igualdade/Desigualdade de
Raça/Etnia (dados e reflexões) (16,5%) e Violência (9,3%).
Nas telenovelas a atuação de personagens negros é muito inferior à de personagens
brancos. As atrizes negras têm sua presença destacada naquelas que tem como pano de fundo a
escravidão ou em papéis de empregadas domésticas, prostitutas e outras classes marginalizadas.
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Em sua obra “A Negação do Brasil: O Negro nas Telenovelas Brasileiras”, Joel Zito
Araújo (2000) faz uma análise profunda do tema exclusão do negro das tramas de horário nobre
e afirma que o afro-descendente só terá a sua oportunidade assegurada se existirem rubricas que
evidenciem a necessidade de um ator negro.
Na contramão deste movimento, a variável raça tem sido pauta frequente nas mídias
sociais. A descentralização da comunicação permite que o negro conte sua própria história e os
atores sociais passam a atuar livremente em blogs e redes sociais ao usá-los como espaço de
representação e protesto. “O que mudou com certa radicalidade é que homens e mulheres
negros, por suas próprias lutas e conquistas, assumem cada vez mais o papel de sujeitos, de
discursores e falantes de si mesmo e de suas formas de estarem no mundo”, afirma Moisés
(2014, p. 10)
Por descentralização da comunicação entende-se “a disponibilidade de novas dinâmicas
de acesso à informação, com novos e inovadores papéis, agora também eles entregues aos
utilizadores e com profundas alterações nos modelos de informação e entretenimento”.
(CARDOSO; LAMMY, 2011, p. 76)
A formação de discursos que posicionam o cabelo crespo como ato político constituiu
um espaço mais do que necessário no momento histórico atual de efervescência de ações
comunicativas de enfrentamento ao racismo.
Vale relembrar a década de 60, quando ativistas negros norte-americanos usavam os
cabelos na sua textura natural simbolizando um estilo político. O black power marcou o
movimento Panteras Negras, que ajudou a redefinir a classe racial do povo negro norteamericano. “Esse momento, ao atribuir ao cabelo crespo o lugar da beleza, representava
simbolicamente a retirada do negro do lugar da inferioridade racial colocada pelo racismo”,
coloca Gomes (2008, p. 193)
Na mesma direção, porém agora tendo a rede como elemento central de organização
social, os conteúdos assumidos por sujeitos que se auto reconhecem como negros atuam
induzindo mulheres negras a, através do uso do cabelo natural, estabelecerem uma afirmação
identidária. Segue exemplos de publicações:
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FIGURA 01
FONTE: FANPAGE PIÑEYRONISMO (JUL/2015)

FIGURA 02
FONTE: PORTAL GELEDÉS (AGO/2015)

Nas figuras acima, as publicações feitas nas páginas Piñeyronismo4 do Facebook e no
Portal Geledés5 (Instituto da Mulher Negra) chamam a atenção para a necessidade de se
orgulhar do cabelo crespo. Assim como estas, dezenas de outras páginas utilizam a temática
‘cabelo’ como ato de resgate da identidade da mulher negra. São exemplos ‘Blogueiras
Negras6’, ‘Meninas Black Power7’, ‘Mulher Negra e Cia8’, ‘Eu, mulher preta9’, no Facebook
as Fanpages ‘Blog das Cabeludas10’, ‘HotPente11’, ‘Manifesto Crespo12’, ‘Todo Black é

4

Disponível em: https://www.facebook.com/banhadadeluz?fref=ts

5

Disponível em: http://www.geledes.org.br/

6

Disponível em: http://blogueirasnegras.org/

7

Disponível em: http://meninasblackpower.blogspot.com.br/

8

Disponível em: http://www.mulhernegraecia.com.br/

9

Disponível em: http://eumulherpreta.blogspot.com.br/

10

Disponível em: https://www.facebook.com/blogdascabeludas?fref=ts

11

Disponível em: https://www.facebook.com/hotpente?fref=ts

12

Disponível em: https://www.facebook.com/manifestocrespo?fref=ts
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Power13’ e os grupos ‘Amo meu Crespo14’, ‘Amando meus Cachos15’, ‘Cacheadas em
Transição16’, entre muitos outros.
Nos grupos são compartilhadas experiências de transição capilar, dicas de cosméticos
para cacheados e crespos, imagens e textos que incentivam as colegas participantes a não
desistirem da transição e a amarem seus cabelos naturais.
Para entender a influência dessas páginas na mudança de atitude na lida dos cabelos
crespos, uma amostra de 130 mulheres que se auto reconhecem como negras, possuem entre 14
e 60 anos e residem em várias regiões do Brasil, toparam responder um questionário a partir de
uma publicação feita no Facebook, na qual foi explicitado o objetivo da pesquisa e feito o
convite para a participação apenas de mulheres negras.
A pesquisa, exploratória e quantitativa, é composta de um questionário com 7
perguntas objetivas e 1 subjetiva de resposta opcional e foi aplicada entre os dias 09 de julho e
4 de agosto de 2015.
Dados da pesquisa mostram que 95,3% das entrevistadas acompanham pelo menos
uma dessas páginas, 80,6% já usou cabelos alisados e estão passando ou já passaram pela fase
de transição capilar e 34,6% resolveram passar pela transição quando começaram a acompanhar
essas páginas contra 53,5% que o fizeram por influência de outras. E ainda, 68% consideram
assumir o cabelo natural um ato político.
Desde que vi uma menina com cachos lindos na Universidade que estudo, eu
simplesmente me apaixonei e lembrei “o meu cabelo é assim, por que estou
escondendo quem eu sou ?” A partir desse dia deixei a química de lado e a cada dia
que passa amo mais o meu cabelo e a mim mesma! Realmente voltar ao cabelo natural
é uma busca da identidade perdida. Amo ser negra, mulata, pretinha! Meu cabelo é
minha história, é minha raiz!
(J.L, 19 anos, Limoeiro-PE)
Se uma mulher negra já incomoda, imagine aquela que abusa do seu Black Power! O
nosso cabelo é representação da nossa cultura, algo que a sociedade propõe a dizer
que é feio, que é conhecido como “duro” e muitas caem nessa e acabam alisando por
pressionamento da sociedade. Quando uma mulher negra aceita o seu cabelo, ela
aparenta dizer um “dane-se” pra sociedade, que não está dentro dos padrões que
exigem, e acha importante a valorização do seu crespo, da sua cultura.
(A.M, 14 anos, Salvador-BA)

13

Disponível em: https://www.facebook.com/TodoBlackEPower?fref=ts

14

Disponível em: https://www.facebook.com/groups/amomeucrespo/

15

Disponível em: https://www.facebook.com/groups/290134121172808/?fref=ts

16

Disponível em: https://www.facebook.com/groups/487145284650001/?fref=ts
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O uso das mídias sociais tem contribuído para o rompimento da noção de ‘feiúra’ do
cabelo crespo. Sodré (apud Moisés, 2014, p. 8) afirma que a comunicação “é capaz de criar a
realidade. É a partir de conteúdos simbólicos que se constrói o imaginário dos indivíduos e,
consequentemente, a sua realidade”. Esta realidade, através da internet, pode encontrar
simpatizantes em qualquer parte do mundo.
O apoio de causas no quadro das redes sociais surge normalmente como resultado da
acção de grupos formais, ou informais, com capacidade de mobilização de outrem,
pois o seu sucesso depende da capacidade de passar a palavra e conseguir que terceiros
desencadeiem uma ação que, pelo menos, resulte em apoio público de uma dada
posição. (CARDOSO; LAMMY, 2011, p. 76)

O movimento nas mídias sociais mostrou sua força quando o coletivo Hot Pente e a
consultora de Marketing Digital Nanda Cury do Blog das Cabeludas levaram milhares de negros
e negras a Avenida Paulista para a 1ª Marcha do Orgulho Crespo realizada no dia 26 de Julho
de 2015. “O encontro, marcado pelas redes sociais, lembra o Dia Internacional da Mulher Negra
Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho”. (Portal G117)
As organizadoras do evento já se colocaram a disposição, através da página da Marcha
do Orgulho Crespo no Facebook18, para apoiar a marcha em outras cidades do Brasil.

17

Disponível em: http://migre.me/r2VWM

18

Disponível em: https://www.facebook.com/pages/Marcha-do-Orgulho-Crespo-

Brasil/103400260010541?fref=ts
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FIGURA 03
FONTE: FANPAGE “MARCHA DO ORGULHO CRESPO (JUL/2015)

5. CONSIDERAÇÕES
O acesso simples e a não restrição de conteúdos nas mídias sociais vem possibilitando
uma maior visibilidade às questões étnico-raciais. Enquanto a discussão acerca da libertação do
cabelo crespo circula pelas páginas pautadas na representatividade das mulheres negras, muitas
vão tomando para si o discurso e, de fato, internalizam a autovalorização proposta. “Este ato de
descoberta de si é fundamental para promover o reencontro com a identidade perdida do ser
negro”. (CAMPOS, 2008, p.20)
A partir dos resultados, nota-se a grande quantidade de mulheres que estão passando ou
já passaram pela fase de transição capilar e, destas, a grande maioria acompanha pelo menos
uma das páginas abordadas, fazendo, inclusive, publicações por acreditarem que, quando
ajudam outras mulheres a fazerem o mesmo, estão assumindo a essência da sua negritude e se
amando na condição de mulher negra.
O uso dos cabelos naturais na minha opinião, está relacionado com a
representatividade e a autoafirmação da mulher negra, mas é bem mais que isso. Vai
além de um movimento político. É estar bem consigo mesma sem seguir um padrão,
sem sentir a dor física muitas vezes causada pelo alisamento. Quanto mais mulheres
tiverem a felicidade da aceitação transbordando pros seus cabelos, mais seremos
vistas e aceitas, já que isso não será mais uma opção. A representação na mídia vem
com o tempo e está ajudando todas nós.
(A.B, 19 anos, Campinas-SP)
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Nesse processo tão necessário de desconstrução de um ideal de estética racista e
doloroso, a 1ª Marcha do Orgulho Crespo é exemplo forte e merece um estudo a parte. “As
redes sociais representam, assim, um papel extremamente relevante no tocante a grupos social,
econômica ou politicamente excluídos, dando voz a minorias ou permitindo a angariação de
meios e a constituição de redes que partilhem os seus fins”. (CARDOSO; LAMMY, 2011, p.
82).
A confusão identitária étnico racial possui um longo histórico e desconstruí-la
totalmente não será tarefa fácil. A partir da análise dos resultados deste trabalho é possível
compreender o papel fundamental das mídias sociais neste momento tão importante
historicamente para a mulher negra, porém, ainda existe grande parcela excluída digitalmente
cujas influências estéticas não se sabe ao certo e que talvez precisem ser revistas.
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AS MANIFESTAÇÕES EMOTIVAS NO FACEBOOK1
Milena Albuquerque2

RESUMO
Este resumo tem objetivo de analisar a usabilidade da rede Facebook como um espaço das
manifestações emotivas após a finitude de uma vida. A relevância desse universo tecnológico
em entender como as pessoas usam a internet para reconfigurar suas manifestações de afeto,
tristeza, lembranças, homenagens, especialmente nas áreas mais sensíveis da vida, estimulou a
análise de alguns depoimentos extraídos do Facebook, que inclusive modificou sua política de
privacidade. Como método para a realização da pesquisa foram elaboradas três fases no
procedimento. A primeira fase correspondeu à seleção de seis mensagens veiculadas no Facebook.
Em seguida, foram analisadas e discutidas sob a nova ótica dos rituais online. E a terceira e última
fase, ainda em andamento, inicia-se um processo, por meio da própria rede, de entrevistas com os
autores dessas mensagens. Com base nos estudos de Morin (1997), Rodrigues (2006), João
José Reis (1991), Philippe Ariès (2003), Van Gennep (2011), procurou-se refletir sobre a
concepção da morte e dos rituais que ajudam no processo de separação entre o mundo dos
vivos e o mundo dos mortos. Em paralelo a isso, utilizou-se também da visão de Sodré
(2002), Henry Jenkins (2009) e Rosa e Santos (2013) que discutem o avanço tecnológico, o
ciberespaço e a usabilidade do Facebook, como canal de manifestações e expressões que
reafirmam tais questionamentos para melhor compreender as novas transformações nos rituais
fúnebres. Uma tecnologia interativa no mundo virtual, onde identidades são criadas pela
representação e reconhecimento a partir da visibilidade dos outros.
Palavras-chave: Facebook. Expressões emotivas. Rede social. Morte. Rituais.
1. INTRODUÇÃO
Apesar de suas origens terem ligações com os objetivos militares, foi nos anos 90 que
a Internet revolucionou o mundo dos computadores e das comunicações. Uma invenção que
foi capaz de integralizar, em redes, milhares de pessoas que hoje interagem e compartilham
informações. Sua função é a disseminação e divulgação da informação, no intuito de
promover a colaboração e interação entre indivíduos, através dos seus computadores,
independentemente de suas localizações geográficas.
1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2
Doutoranda em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
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A popularização da internet, com o acesso pessoal e profissional, proporcionou o
surgimento de outro tipo de serviço de comunicação e entretenimento: as redes sociais,
constituindo a nova morfologia social das sociedades e a difusão da lógica de redes
modificaram de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de
experiência, poder e cultura (CASTELLS, 1999, p. 565).
Na visão de Recuero (2005, p. 19) as redes são comunidades virtuais constituídos por
um grupo de pessoas que estabelece entre si relações sociais, que permaneçam um tempo
suficiente para que elas possam constituir um corpo organizado, através da comunicação
mediada por computador.
A partir desses conceitos, este artigo objetiva analisar a usabilidade da rede social,
Facebook, como um espaço de manifestações das mensagens emotivas publicadas nos perfis
dos usuários mortos. Manifestações comoventes, cada vez mais, são visualizadas e
compartilhadas nesse ciberespaço, proporcionando a interatividade entre os vivos com o tema
“mortos” e “morte”, que levam ao aumento da visibilidade, dando uma sobrevida àquele que
morreu.
Com base nos estudos de Morin (1997), Rodrigues (2006), Philippe Ariès (2003),
procurou-se refletir sobre a concepção da morte e dos rituais que ajudam no processo de
separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Em paralelo a isso, utilizou-se
também da visão de Lemos (2002) e Rosa e Santos (2013) que discutem o avanço
tecnológico, o ciberespaço e a usabilidade do Facebook, cuja representação da pesquisa se
fixa, como canal de manifestações e expressões que reafirmam tais questionamentos para
melhor compreender as novas transformações nos rituais fúnebres.
Como métodos, para a realização da pesquisa, foram elaboradas três fases. A primeira
correspondeu à seleção de seis mensagens veiculadas no Facebook, no período de abril a julho de
2015. Em seguida, foram analisadas e discutidas sob a nova ótica dos rituais online. E a terceira e
última fase, por meio da própria rede, o processo de entrevistas com os autores dessas mensagens.
2. A INTERNET E A REDE: FACEBOOK
O advento da Internet fez surgir uma série de acontecimentos marcados pelo
desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) e pelo
aperfeiçoamento da Comunicação mediada pelo Computador. No final da década de 90 surge
o site SixDegress, com o primeiro serviço de rede social na Internet, permitiu o acesso ao
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público em geral. Neste site, o usuário podia criar um perfil virtual, no qual reunia registros de
publicações e de contatos e viabilizava a navegação pelas redes sociais que se constituíam por
meio de usuários cadastrados neste espaço eletrônico (ROSA & SANTOS, 2013, p. 18).
Em uma década, novos sites, com esse mesmo propósito, foram criados e as redes
sócias de Internet se diversificaram e obtiveram milhões de adeptos de diferentes localizações.
Essas redes foram caracterizadas por unirem pessoas, grupos e instituições, além de suas
respectivas conexões. Tornaram-se conhecidas como as “agregações eletrônicas” ou
“comunidades mediadas por computadores” (LEMOS, 2010, p. 4).
O desenvolvimento de comunidades e redes sociais on-line é provavelmente um dos
maiores acontecimentos dos últimos anos, sendo uma nova maneira de ‘fazer
sociedade’ por se conformarem no âmbito da Internet, que segundo Castells (1999),
criou uma nova forma de organização social, deslocando as comunidades para a rede
(LEMOS, 2010 citado por ROSA & SANTOS, 2013, p. 19)

Hoje, em meio a tantas transformações no campo tecnológico, Manovich (2006, p. 04)
assegura que se vive no meio de uma nova revolução midiática, a interface do homem com o
computador, representando toda uma mudança de cultura às formas de produção, distribuição
e comunicação assistida pelo computador. Esse impacto tecnológico reflete diretamente no
campo da cibercultura e de uma nova forma de estabelecimento de relações sociais por meio
da rede, a sociabilidade (CASTELLS, 1999, p. 134).
Castells (1999, p. 565) ao falar sobre as estruturas sociais emergentes no domínio da
atividade e experiência humanas, conclui que as funções e os processos dominantes na era da
informação estão cada vez mais organizados em torno de redes. Vive-se em uma sociedade da
Internet, onde as pessoas estão vivenciando ainda mais os espaços digitais. França (2002, p.
58) afirma que a temática das redes se divide em duas formas: primeiro, refere-se a um
fenômeno empírico, a uma proximidade com a realidade contemporânea, que é o
desenvolvimento e a expansão da tecnologia da informação, a globalização econômica e
informacional, o sistema de funcionamento das novas técnicas de comunicação.
A partir dessa dimensão, França (2002) como objetos de estudo o funcionamento das
redes telemáticas, a criação dos espaços virtuais, as novas formas de sociabilidade, as relações
global/local, as artes digitais etc. Estes fenômenos sugerem ser plausível a reivindicação de
alguns autores de usar o conceito de sociedade em rede ou sociedade informacional para
caracterizar as transformações atuais e nomear a nova forma de organização social.
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A segunda forma de abordagem se refere ao próprio estatuto teórico da noção de rede,
que na visão de França (2002, p. 58), é uma metáfora, um novo conceito ou dispositivo
analítico que permite interpretar o funcionamento da sociedade e traduzir a dinâmica dos
processos comunicativos. “A rede pode ser vista (e analisada) como um modelo”. Sendo
assim, sua reflexão se centra na propriedade da metáfora, ou conceito, em busca de melhor
compreender a lógica intrínseca da comunicação e suas práticas comunicativas.
É um entrelaçamento de linhas, um conjunto de nós interconectados. Rede remete à
forma, à morfologia de um sistema; comunicação em rede, sociedade em rede são
expressões para significar a interconexão de elementos, processos, sentidos que
marcam as relações comunicativas e a construção da vida social (FRANÇA, 2002, p.
59).

Uma rede social é uma metáfora estrutural para a observação de atores e suas
relações. Este entendimento se deve ao fato da compreensão de sujeito social, ou seja, que se
constitui como tal à medida que se relaciona com outros (RECUERO, 2006, p. 24). Na
internet, além de ser uma rede mundial de computadores, os sujeitos se interconectam
mantendo mais do que um canal de diálogo entre duas pessoas. Os homens lançam ideias,
opiniões, experiências. Difundem saberes, vivências e relações. Estas relações são mantidas,
estabelecidas, criadas e reafirmadas em ambientes virtuais.
Estes espaços surgem com a intenção primordial de comunicar e relacionar pessoas,
mas constroem lógicas, regras próprias, embora algumas características sejam preservadas.
Para exemplificar, tem-se as comunidades virtuais em que alguns aspectos precisam
permanecer os mesmos para que possam ser consideradas comunidades.

O estudo das redes sociais na Internet foca, portanto, o problema de como as
estruturas sociais surge, de que tipo são, como são compostas através da
comunicação mediada pelo computador e como essas interações mediadas são
capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas
estruturas (RECUERO, 2006, p. 26).

As comunidades virtuais são junções sociais que surgem da internet, no momento em
que um número significativo de sujeitos leva para diante discussões durante um tempo
satisfatório, com sentimentos a ponto de formar redes de relações pessoais no ciberespaço
(RECUERO, 2001, p. 8). Essas redes são montadas pelas escolhas e estratégias dos atores
sociais, sejam indivíduos, famílias ou grupos sociais. Dessa forma, a grande transformação da
sociabilidade em sociedades complexas ocorreu com a substituição de comunidades espaciais
por redes como formas fundamentais de sociabilidade (CASTELLS, 2003, p. 107).
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Todo esse avanço tecnológico, se traduz na era da informação ou do conhecimento,
caracterizada pela mudança de comportamento da sociedade e pela valorização da informação
(CASTELLS, 1999, p. 136). Assim, a comunicação se torna mais ágil entre os indivíduos
independentemente da localização geográfica e em meio a um quadro de mudanças confusas e
incontroláveis, manifesta-se uma tendência nas pessoas de se reunirem em grupos sociais,
visando compartilhar interesses em comum.
Daí o interesse em entender como as pessoas usam a internet para reconfigurar suas
manifestações de afeto, tristeza, lembranças, homenagens, especialmente nas áreas mais
sensíveis da vida, estimulou a análise de alguns depoimentos extraídos do Facebook, (a serem
apresentados mais a frente) que inclusive modificou sua política de privacidade,
transformando-se em memorial online, como forma de manter todo o conteúdo publicado e
visível pelo usuário após a sua morte.

2.1 FACEBOOK

A história do Facebook teve alguns percalços no início de sua trajetória. Criado em
2004, pelos alunos Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, da Universidade de
Harvard, é uma rede social que desde sua origem objetivou configurar um espaço no qual as
pessoas pudessem encontrar umas às outras, dividindo opiniões, sentimentos, imagens e
vídeos.
Inicialmente chamado de TheFacebook, seu objetivo já era fomentar a criação de uma
rede social entre os universitários de Havard e, assim, facilitar o intercâmbio de assuntos
concernentes às atividades acadêmicas (ROSA & SANTOS, 2013, p. 22). A rede também
tinha o propósito de interação entre as pessoas, por intermédio de visualização de contatos,
promoção de encontros e das relações interpessoais. Com o sucesso do TheFacebook, seus
idealizadores decidiram expandir o acesso a outras universidades, o que gerou o
atravessamento de fronteiras, atingindo países vizinhos e a outros continentes.
Em 2006, o TheFacebook mudou de nome e passou a ser chamado de Facebook, com
a permissão para publicações de anúncios no site e com o seu acesso liberado a qualquer
pessoa que tivesse acesso à Internet, tornando-se um gigante reconhecido mundialmente no
mercado tecnológico.
No Facebook é possível cadastrar-se e colocar fotos e preferências pessoais, listar
amigos e formar comunidades. Nele os indivíduos apresentam seus perfis, e é possível
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perceber suas conexões diretas (amigos) e indiretas (amigos dos amigos). Formam-se as
comunidades virtuais que compartilham opiniões, sentimentos e visões de mundo e tantos
outros assuntos. Com respeito às características do Facebook, podemos mencionar que o
cadastro é realizado por meio da utilização de uma conta de e-mail e de uma senha pessoal.
O usuário cria seu perfil ao ingressar e insere seus dados pessoais, como: nome, local
de residência, idade, sexo, relacionamento, escolaridade, trabalho, entre outros. Com o perfil
concretizado passa a interagir com outras pessoas, curtindo e compartilhando assuntos de seu
interesse. No próximo item do artigo, apresentamos a significação e a presença da morte no
convívio social, apresentando suas relações de sociabilidade através da rede Facebook.

3. A SIGNIFICAÇÃO E A PRESENÇA DA MORTE NA REDE
Nesse universo tecnológico de compartilhamento e difusão de informações,
presenciamos, cada vez mais, mensagens emotivas que expressam sentimentos de perda e
tristeza pelo falecimento de pessoas queridas, ou mesmo as homenagens fúnebres propagadas
e compartilhadas no Facebook.
Todos sabem que a única certeza que se tem na vida é a morte, mas é difícil aceitá-la
ou mesmo entendê-la, simplesmente, como o não-existente, o nada. Admitir que, mais cedo
ou mais tarde, ela nos levará e a todos que amamos, provoca medo e incerteza e atribui à
humanidade formas de como suportar o fim da vida. “Formas” que com a Internet e a rede
social, Facebook, ganharam espaços entre os usuários, que passaram a utilizá-lo como um
refúgio de manifestos e homenagens aos parentes e amigos que morreram.
Uma nova tendência que reflete no comportamento da sociedade em rede. Essa
sociabilidade, referida por Castells (1999), manifesta-se no Facebook através da interação e
integração dos usuários. Experiências que conjugam com a necessidade do homem em expor
seus sentimentos, querer se preparar para morte e analisar o seu próprio fim.
Diferente dos outros animais, o homem tem consciência de sua fragilidade e sabe que
sua vida é efêmera. Por isso, pensar na morte é pensar que “eu”, sujeito pensante, possa a vir a
ser o nada, pois para um ser pensante, não é a morte, categoria geral e indefinida, que coloca
um problema, mas o fato de que ele, sujeito pensante, morre – o fato de que ‘eu’ morro. A
difícil tarefa de pensar a realidade de cada morte individual, em função da sua não aceitação
de se ver como mortal (RODRIGUES, 2006, p.17).
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É paradoxal à finitude humana que a morte física não seja o bastante para realizar a
morte na consciência, por não conseguir pensar no morto como morto e por isso não pode se
furtar a lhe atribuir certa “vida”. Com a rede Facebook, as lembranças daquele que morreu
recentemente continuam sendo uma forma da sua permanência no mundo, onde continua a
interagir com os membros de sua comunidade. E esta permanência só arrefece aos poucos, por
meio de uma série de dilaceramentos de que são vítimas os sobreviventes, pois o vazio da
morte é sentido primeiro como um vazio interacional (RODRIGUES, 2006, p. 20).
Nessa perspectiva, despedir-se do indivíduo morto, segundo Rodrigues (2006, p. 34) é
um gesto de exclusão que deverá ser compensada, invertida de certo modo, em um
movimento contrário de re-inserção do indivíduo, de iniciação, de renascimento para uma
nova vida, em um novo mundo, em uma nova sociedade.
Na Idade Média, acreditava-se em uma vida além da morte que não ia necessariamente
até a eternidade infinita, mas que promoveria uma conexão entre a morte e o final dos tempos
(ARIÈS, 2012, p. 52). Assim como Rodrigues (2006), DaMatta (1985) afirma que as pessoas
morriam e acabavam para o mundo dos vivos, elas iam para outro mundo de onde podiam não
só retornar, mas também vigiar, atrapalhar ou ajudar a vida dos vivos que ficavam aqui
embaixo.
Daí o interesse dos homens em continuar a produzir uma imensa variedade de
representações em torno de sua morte e da dos outros, pois a morte não aniquila o ser, ela abre
as portas para um além, para uma outra vida (RODRIGUES, 2006, p. 39). A consciência da
morte abre uma passagem pela qual vão transitar forças consideráveis que transformarão a
maneira humana de ver a vida, a morte, o mundo.
A humanidade é a única consciente da mortalidade de seus membros. Esta
consciência faz parte da adaptação autocrítica dos homens ao mundo, que é a
cultura, e está em relação com a significação do indivíduo no corpo social. É pela
consciência da morte que o homem se distingue mais nitidamente dos outros seres
vivos e sua vida adquire o que ela tem de mais fundamental (RODRIGUES, 2006, p.
34-35).

A morte é transformação, mudança de estado, vazio interacional e talvez o terreno por
excelência daquilo que Marcel (1971) denominou “expressão obrigatória dos sentimentos”
(RODRIGUES, 2006, p. 41). Comportamentos que são repassados conforme o que as culturas
estabelecem através de seus códigos de estruturação, que geram lei e ordem. Seu papel é
controlar às atitudes do homem no convívio social. Quando esse controle é ameaçado provoca
pânico na consciência ou no inconsciente dos indivíduos.
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Tudo o que representa o insólito, o estranho, o anormal, o que está à margem das
normas, tudo o que é intersticial e ambíguo, tudo o que é anômalo, tudo o que é
desestruturado, pré-estruturado e antiestruturado, tudo o que está a meio caminho
entre o que é próximo e predizível e o que é longíquo e está fora de nossas
preocupações, tudo o que está em nossa proximidade imediata e fora de nosso
controle, é germe de insegurança, inquietação e terror: converte-se imediatamente
em fonte de perigo (RODRIGUES, 2006, p. 60).

Diante disso, compreende-se que o lugar do cadáver deve ser distante, discriminado e
averso a vida terrestre, materializada. O morto é um ser que, estando próximo, está ao mesmo
tempo distante; que estando morto, manifesta ainda violentas reações de vida (as unhas, a
barba e os cabelos crescem, transpira, exala gases, odores, vermes...); que estando presente, já
está ausente. Por outro lado, é julgado e não pertence nem ao mudo dos vivos e nem ao
mundo do além. Ele, que era a materialização da estrutura, agora se desestrutura. Agora é
antiestrutura. É esta atividade incontrolada que sobrevém ao cadáver que a sociedade não
pode suportar (RODRIGUES, 2006, p. 61).
Esse

distanciamento

supõe,

evidentemente,

certa

consciência

realista

do

desaparecimento dos indivíduos e dos perigos estritamente sociológicos que este
desaparecimento comporta. Por isso, as sociedades são obrigadas a assumir atitudes firmes
diante do desaparecimento de seus membros, que começam por uma espécie de rotinização da
morte, ou seja, pela inserção dela em um esquema de expectativas (RODRIGUES, 2006, p.
67).
Se a sociedade é um sistema de comunicação, o desaparecimento de um componente
de sua organização põe em crise todo o sistema. A morte de um indivíduo não é um evento
isolado, representa tantos eventos quantas relações o indivíduo morto mantém: amizade,
inimizade, paternidade, filiação, aliança, propriedade. Todas essas relações, que constituem o
tecido social, correm o risco de se romper ou se rompem efetivamente (RODRIGUES, 2006,
p. 75).
Com a nova formatação do Facebook, todo o conteúdo publicado pela pessoa ficará
visível de acordo com as definições de privacidade da conta antes da sua morte. Até então, o perfil
“imortalizado”, que funciona como um memorial sofria interferência do Facebook que só permitia
que o conteúdo fosse visto por contatos listados como amigos. A nova política de privacidade já
está em vigor e libera também o vídeo Look Back para família3. Essas mudanças fazem parte de
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um esforço contínuo para ajudar as pessoas a enfrentarem desafios difíceis como luto no
Facebook.
4. AS EXPRESSÕES EMOTIVAS NO FACEBOOK
O Facebook é uma tecnologia interativa no mundo virtual, onde identidades também
são criadas pela representação e reconhecimento a partir da visibilidade dos outros. As seis
mensagens cedidas e extraídas dessa rede foram selecionadas no período de janeiro a julho de
2015. Para melhor segunrança e credibilidade, à análise das mensagens, os depoimentos
emotivos foram extraídos aleatóriamente e enumerados, como forma de preservar as
identidades dos participantes que tiveram amigos e parentes falecidos.
Durante a coleta dessas mensagens nas páginas do Facebook, percebeu-se que as
mesmas publicadas não se referiam somente no momento da perda, mas também como uma
forma de homenagem e comemoração da data de falecimento e das lembranças que ficaram.
O intuito desse levantamento foi fazer uma reflexão sobre o aumento da usabilidade da rede
Facebook como um espaço também às manifestações de luto que ganharam visibilidade em
ambientes online.
Esse novo espaço possibilita que uma pessoa esteja, simultaneamente, compartilhando
e interagindo em dois contextos espaciais distintos (SANTAELLA, 2007, p. 84). Dessa
forma, os amigos e os familiares mais distantes geograficamente podem acompanhar e
interagir com os depoimentos, mantendo os sentimentos de coesão social e de solidariedade
(RODOLPHO, 2004). A partir das mensagens extraídas, iniciamos uma análise das mesmas, a
começar pela figura 1, que mostra o depoimento do usuário 01, que expressa seu sentimento,
através de uma mensagem em homenagem a sua prima-irmã falecida em função do câncer. O
texto destaca a luta contra a doença e a tentativa de sobreviver.
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Figura 01 - Exemplo de comentários no Facebook
Fonte: Facebook

Observamos que as mensagens expostas no Facebook não são manifestadas somente
no período em que ocorre o falecimento, mas também atualizadas conforme as datas de
aniversário de nascimento e de morte, tonando o espaço uma espécie de memoriais onlines.
As figuras 2 e 3 mostram depoimentos dos usuários 02 e 03 que também expressam a dor da
saudade pelo falecimento de suas respectivas irmãs. Ambos relatam que a iniciativa de
escrever em seus perfis foi no intuito de preencher a lacuna da ausência e do vazio, uma
maneira de compartilhar com amigos e parentes os momentos de tristeza e aflição.

Figura 02 - Exemplo de comentários no Facebook
Fonte: Facebook
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Figura 03 - Exemplo de comentários no Facebook
Fonte: Facebook

“As relações sociais estão mais virtuais, as mídias sociais acabam se tornando uma
válvula de escape para reconhecer as próprias emoções e registrá-la de modo a compartilhar
com um maior número de pessoas. Antes, a pessoa tinha que contar verbalmente para cada
um. Hoje um simples post expõe seu estado de espírito, uma facilidade que a internet
proporcionou, segundo o depoimento do usuário 04. Segue na figura 4, a mensagem de
despedida do neto para avó:

Figura 04 - Exemplo de comentários no Facebook
Fonte: Facebook

Na opinião do usuário 05, o Facebok é uma forma de registro e acima de tudo uma
demonstração de sentimentos, sensações, pensamentos. Sua postagem na figura 5 foi
motivada pela grande admiração que tem pelo seu professor que faleceu, no dia 08/7/2015,
em função de complicações no pós cirúrgico.
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Figura 05 - Exemplo de comentários no Facebook
Fonte: Facebook

Todas essas homenagens no Facebook tem transformado os “murais de recados” de
seus perfis em verdadeiros “memoriais online”. Pela nova dinâmica do Facebook, todo o

conteúdo publicado pela pessoa ficará visível de acordo com as definições de privacidade da
conta antes da sua morte.
“Até então, o perfil “imortalizado”, que funciona como um memorial, sofria interferência
do Facebook que só permitia que o conteúdo fosse visto por contatos listados como
amigos. A nova política de privacidade já está em vigor e libera também o vídeo Look
Back para família”.4

A partir dessa nova regra, o Facebook não faz mais interferências nas páginas dos seus
usuários. Esse novo recurso permiti ao usuário, em vida, definir as configurações de sua
página, tonando-o ‘imortal’, após a sua morte. As mensagens deixaram de serem restritas e
passaram a ser apresentadas a amigos de amigos ou publicamente, conforme as novas
configurações.

4

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/02/facebook-muda-politica-de-privacidade-de-usuarios-jamortos.html. Acesso: junho 2015
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5. CONCLUSÃO

O advento da Internet, com a revolução tecnológica, tem transformado
comportamentos, visivelmente, representados por toda uma mudança cultural nas formas de
produção, distribuição e comunicação mediada pelo computador. Todo esse avanço
tecnológico vem proporcionando uma liberdade de informações publicadas, analisadas e
compartilhadas na rede.
Sendo assim, o artigo buscou apresentar o facebook como um espaço que também
abrange manifestações emotivas após a morte e como os usuários buscam formas para
homenagear seus amigos e parentes mortos, como uma maneira de eterniza-los, tornando-os
mais vivos na memória. Posto que segundo Rodrigues (2006, p. 29), a morte física não basta
para realizar a morte nas consciências. As lembranças daquele que morreu recentemente
continuam sendo uma forma de sua presença no mundo. E esta presença só arrefece aos
poucos, lentamente, por meio de uma série de dilaceramentos de que são vítimas os
sobreviventes.
As comunidades virtuais compartilham informações aos usuários a partir de um clique
de um botão de distância. A morte já não é apenas uma história em revistas, jornais e
noticiários de TV, mas algo discutido, compartilhado e analisado através das comunidades em
rede, com amigos íntimos e estranhos lendo sobre o assunto e postagens fúnebres.
O Facebook torna-se também um espaço de despedida fúnebre aos que se vão e de
lembrança para os que ficam. Tornou-se um memorial online, que os sobreviventes
compartilham fotos, vídeos e textos de seus parentes e amigos que morreram. Com as
modificações que a rede sofreu, o usuário tem a liberdade de escolher como sua página ficará
após sua morte. Uma forma de manter sua individualidade intacta e sua herança digital
compartilhada com seus amigos e parentes.
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O JORNAL COMUNITÁRIO COMO INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO
SOCIAL1
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RESUMO
O artigo refere-se ao projeto de extensão universitária Voz do Nicéia da Faculdade de Artes,
Arquitetura e Comunicação da Universidade Estadual Paulista patrocinado pela Pró-Reitoria
de Extensão Universitária. Produzido e editado por estudantes de graduação em Comunicação
Social: Jornalismo, o objetivo do projeto é ajudar no reconhecimento social da população do
bairro Jardim Nicéia, da cidade de Bauru, São Paulo. Aos alunos integrantes, a experiência
proporciona a participação em um jornal comunitário, uma vez que o espaço territorial é
delimitado e os moradores se reconhecem enquanto comunidade, pois enfrentam problemas
semelhantes. A participação dos moradores nos processos de produção é valorizada: todas as
pautas são propostas pelos próprios habitantes da comunidade. O projeto abrange o
Jornalismo impresso e digital. Dessa forma, tanto os moradores são contemplados com
diversas maneiras de se informar a respeito de sua comunidade, quanto os estudantesrepórteres podem desenvolver habilidades para as diferentes plataformas e produzir conteúdos
multimídia respeitando a existência de um público alvo ativo e crítico.
Palavras-chave: Cidadania. Mobilização social. Comunidade. Jornalismo Comunitário.
Comunicação.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com o relato de alguns moradores, o Jardim Nicéia surgiu na década de
1970 com pessoas vindas de outras regiões do estado de São Paulo e da cidade. O bairro
possui problemas de infraestrutura e os terrenos estão em processo de legalização por
usucapião. A situação do bairro na justiça é peculiar porque a área na qual ele se encontra é
disputada por duas famílias que se dizem donas dos terrenos. Há um histórico de luta por
melhorias na área e a população é marginalizada pelo restante da sociedade bauruense. O
projeto visa ajudar na promoção do reconhecimento social da comunidade, visto que suas
pautas não costumam ser veiculadas nos meios tradicionais da mídia local, o que compromete
a identidade do bairro.
O Voz do Nicéia é composto por quatro núcleos de trabalho: jornal impresso,
promoção de eventos, meio online e grupo de pesquisa. Atualmente, o projeto conta com 39
estudantes, sendo duas bolsistas e o restante voluntário. O jornal comunitário impresso é
bimestral e distribuído gratuitamente em todo o bairro, de casa em casa, e em repartições
públicas, como a Câmara Municipal de Vereadores. A tiragem é de 1.000 exemplares,
quantidade suficiente para atender à comunidade. O periódico é inteiramente produzido,
editado e distribuído pelos alunos graduandos em Comunicação Social: Jornalismo, sob a
coordenação de um professor orientador.
A parte de promoção de eventos tem como principal finalidade levar uma vivência
diferente aos moradores e os aproximar dos estudantes-repórteres. Assim como o jornal
impresso, os eventos são baseados naquilo que a população da comunidade quer. São feitas
perguntas aos moradores, muitas vezes no próprio levantamento de pauta, para que haja a
possibilidade de todos manifestarem que tipo de atividade diferente eles gostariam de ter no
bairro. Um dos eventos mais lembrados pelos moradores é o da edição especial de Dia das
Crianças de 2013. No “Dia do Jornalista”, as crianças pautaram, entrevistaram, fotografaram a
redigiram algumas matérias do jornal.
Nos meios online, os estudantes-repórteres tem maior liberdade de criação e podem
analisar quais são os melhores métodos de divulgação do blog nas redes sociais. O projeto
abrange, portanto, a linguagem do jornalismo impresso e do jornalismo digital, com a
produção de conteúdos multimídia e audiovisuais.
O grupo de pesquisa, criado este ano, tem como objetivo estudar o Jornalismo
Comunitário e Local, suas especificidades e características e também as questões sociais
como um todo, visto que a cidadania, a desigualdade social, a cidade e a urbanização, por
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exemplo são temas fundamentais para a compreensão do Jardim Nicéia (e de comunidades em
situações semelhantes) e, portanto, para uma boa realização do projeto.
O projeto existe desde 2008 e desde então tem acompanhado melhorias no bairro à
medida que se consolida. A coletividade que se forma ali, fruto de esforços dos próprios
moradores, é reafirmada e fomentada pela atuação do projeto. Hoje há encanamento de esgoto
em quase todo o bairro e parte dele já foi asfaltado. Essas demandas foram levadas aos órgãos
responsáveis pelos estudantes-repórteres e as conquistas foram noticiadas pelo jornal.
2. OBJETIVOS
A finalidade maior do jornal é dar visibilidade ao que os moradores consideram
importante, por isso o jornal Voz do Nicéia não leva em conta a opinião pessoal dos
repórteres na escolha das pautas A seleção dos temas é feita com base nos critérios do
Jornalismo comunitário e busca atender aos interesses de toda a comunidade e não apenas de
um grupo específico. Sugestões dos repórteres seriam ingerências que descaracterizariam o
jornal comunitário.
Nos jornais impressos comerciais, os bairros periféricos apenas aparecem em um
caderno semanal, no único grande jornal local. São destacados temas que os editores julgam
ser interessantes. O reconhecimento social é, portanto, negado aos moradores pelos meios de
comunicação locais. O Voz do Nicéia busca dar esse espaço aos moradores em um meio de
comunicação que é respeitado pelos representantes do poder público.
Como os moradores decidem o que vai sair no jornal, isso ajuda na quebra de
estereótipos formados pelo restante da sociedade bauruense. Ao mesmo tempo em que são
pautados os problemas da comunidade (como falta de asfalto, ausência de saneamento
básico), temas mais leves e rotineiros também entram no jornal. A seção “Fala Morador!”, por
exemplo, já teve como pergunta “o que você mais gosta no seu trabalho?”. A comunidade ser
retratada dessa forma é apenas uma consequência da preocupação em ouvir os moradores que
serão representados.
Ao se verem em um jornal que circula bimestralmente há sete anos, sempre com
pautas exclusivamente do Jardim Nicéia, os moradores fortalecem o sentimento de
pertencimento ao local e de identidade com o bairro. As suas reivindicações, mostradas de
forma organizada e editada pelos estudantes, possibilitam a essa população a amplificação de
suas vozes e demandas, estimulando a mobilização política e social.

68

Para os alunos participantes, o jornal é um importante laboratório e campo de
experimentação, o que também é objetivo do projeto. A atividade requer responsabilidade e se
enquadra nas características de um jornal comunitário, que tem como meta principal a
fomentação da coletividade e a circulação das pautas da comunidade em meios de
comunicação.
Os alunos-repórteres conseguem conhecer e se adequar ao Jornalismo com função
social perceptível, além de entrar em contato com diversas experiências acadêmicas e de
mercado em um único projeto. Eles publicam vídeos e fotos nas redes sociais, redigem
matérias

jornalísticas,

produzem

conteúdos

audiovisuais

para

o

blog

(vozdoniceia.wordpress.com), aprendem as peculiaridades das linguagens para diferentes
plataformas e estudam o que estão realizando, fazendo uma conexão entre a teoria e a prática.
A virtude de saber exercer diversas atividades, tão cobrada do jornalista hoje, é
incentivada no projeto pela rotatividade de funções. Para receber o certificado de participação
e para permanecer no projeto, é necessário ter feito parte de dois dos três grupos de trabalho
práticos (jornal impresso, blog e eventos).
3. JUSTIFICATIVA
O público do jornal impresso Voz do Nicéia está delimitado de forma clara. Ele
existe e é crítico. Dessa forma, os alunos têm uma responsabilidade maior com a veiculação e
checagem das informações. As constantes idas ao bairro para coleta de sugestões de pautas,
participação de eventos e entrega de jornais tornam a relação próxima entre os repórteres e os
moradores, a ponto de impor um comprometimento com a seriedade jornalística. As
reclamações, sugestões e críticas são feitas de forma direta, sem intermediações. Isso torna a
experiência dos estudantes mais agregadora no sentido da criação da responsabilidade de
atender ao público e efetivar o processo de comunicação com os leitores.
O jornal existe no bairro desde 2008 e, desde então, foram notadas mudanças
significativas na infraestrutura da região em decorrência dos esforços públicos, da
coletividade e do sentido de grupo que está se concretizando dentro do bairro. Está sendo
organizado, por exemplo, um abaixo assinado para a melhoria do transporte público naquela
área com a cobertura do jornal.
O jornal contribui para levar ao poder público as demandas da comunidade: há cerca
de três anos, uma obra incompleta deixou uma galeria aberta ao lado da residência de uma
moradora. Essa situação tornava perigosa a permanência da família na casa, já que a erosão
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poderia ocasionar desabamentos. O problema foi pautado durante um ano no jornal. As
entrevistas com os secretários municipais e arquitetos mostraram que não era do
conhecimento do poder público a condição de risco daquela família, decorrente do abandono
da obra. Dessa forma, a galeria inacabada foi soterrada por parceiros contratados pela
prefeitura.
Os dois principais objetivos dos eventos são: aproximar os estudantes repórteres dos
moradores e proporcionar diferentes experiências aos moradores por meio de atividades
culturais e educativas. Para falar em nome de uma comunidade, é necessário um profundo
conhecimento dela, não apenas através da teoria, mas entrando em contato de fato com seus
moradores. Além disso, todo o conhecimento que construímos a partir do contato com o
bairro é retribuído com atividades diferentes que possam ajudá-los a sair do cotidiano,
aumentar a renda ou saber mais sobre algum assunto.
O blog e as redes sociais servem de divulgação do projeto para a comunidade que
está começando a ter mais acesso ao meio online e para fora do comunidade, atingindo outras
universidades, permitindo a troca de experiências. Os moradores também estão começando a
interagir mais com a internet e as páginas das redes sociais.
O grupo de pesquisa, criado esse ano, existe para unir a prática às teorias e para
fundamentar o projeto, incentivando a produção de materiais acadêmicos. Apenas a dimensão
prática poderia levar a uma distorção do conceito de jornal comunitário ou das demandas o
bairro. Faz-se necessário, então, estudar e escrever sobre temas que tangenciem a comunidade
e o Jornalismo e ter um olhar crítico para o projeto, contribuindo sempre para o seu
aperfeiçoamento.
A aceitação do projeto no bairro e a sua credibilidade com os agentes públicos é o
que permite a existência dele. Os alunos-repórteres são reconhecidos ao chegar no bairro e as
ações realizadas pelo projeto tem uma ampla aceitação dentro da comunidade. As entrevistas,
que ocorrem regularmente por conta da periodicidade do jornal, funcionam como fiscais dos
agente públicos perante as demandas dos moradores. Tudo isso dá ao Jardim Nicéia
visibilidade e importância dentro da agenda dos órgãos públicos.
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto Voz do Nicéia trabalha em quatro frentes: jornal impresso, meios digitais
(blog, redes sociais), grupo de pesquisa e promoção de eventos.
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O jornal impresso é bimestral, impresso em papel jornal de baixa gramatura e em
formato tabloide. Em suas oito páginas estão distribuídas matérias factuais, normalmente
ligadas aos problemas da comunidade ou a cobertura de eventos produzidos pelo próprio
jornal ou pela comunidade. Além disso, o periódico possui quatro seções fixas que também
abordam assuntos de interesse público dos moradores. O jornal utiliza métodos e técnicas do
Jornalismo convencional, sem fins lucrativos ou empresariais.
As matérias são redigidas em grupo. Os alunos-repórteres aprendem, na prática,
como escrever e apurar em grupo. Além do prazo final, um compromisso com a editora, os
alunos tem um compromisso entre si, que eles próprios firmaram. A liderança, o sentido de
grupo e a responsabilidade também são cobrados nessa etapa do processo de produção do
jornal impresso.
A seção “Tira dúvida” trata de temas que interessam ao bairro, mas que, por serem
muito específicos, suscitam questionamentos nos moradores. O que é a inflação e quais são os
direitos da mulher são exemplos de pautas produzidas. A seção “Fala morador!” apresenta
frases com opiniões dos moradores e suas fotos. Uma pergunta é feita a alguns habitantes da
comunidade, como: “o que você espera do presidente da associação do bairro?” e,
acompanhada da foto de cada um, a resposta é publicada. A última página traz o perfil de um
morador que a comunidade conheça e que tenha algum diferencial inusitado, segundo os
próprios moradores. A última seção, que se chama “Mural”, traz imagens do bimestre. Podem
ser fotos do bairro ou da população da comunidade, desenhos ou algo que faça referência a
algum evento importante ocorrido no Jardim Nicéia.
Ao final do processo, o jornal é editado pela editora-chefe, que seleciona as fotos e
adequa os textos e infográficos. Antes de ser impresso, o professor-coordenador avalia os
textos, a qualidade das informações e imagens e corrige a sua diagramação.
O jornal está na internet também, visto que tem aumentado o acesso dos moradores a
conteúdos virtuais. No blog do jornal são colocadas todas as matérias do impresso
integralmente, além de conteúdos que ele não suporta, como vídeos, áudios e uma extensa
galeria de fotos. Assim como no jornal impresso, o acesso a todos os conteúdos da página é
gratuito a qualquer internauta. As páginas no Facebook, no Instagram e no Twitter são
dedicadas a posts menores, a prestação de serviços e a divulgação de eventos ou de matérias
que estão no blog.
Todos os alunos podem publicar no blog e nas redes sociais. Essa liberdade dá a esse
meios atualizações mais constantes. Apesar disso, a editora-chefe também é responsável por
coordenar o projeto nos meios digitais.
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Os eventos acompanham o andamento do jornal impresso. Para cada edição, pelo
menos um evento deve ter sido feito no bairro. Eles têm o objetivo de promover ações
culturais e educativas e seu planejamento também é pautado pelo desejo dos moradores. Os
repórteres que fazem o jornal não são do bairro, o que pode ser visto como uma possível
deficiência do processo comunicativo do veículo. Por isso, os eventos refletem o esforço do
jornal de integrar estudantes e moradores, mostrando que o projeto se importa com o bem
estar da comunidade.
Por meio do contato proporcionado nas oficinas, festas e campanhas para doações,
por exemplo, os repórteres percebem as necessidades e as prioridades da comunidade e
podem elaborar as melhores formas de compartilhar informações de interesse coletivo. Essa
aproximação também leva a uma relação de maior confiança entre os jovens repórteres e os
moradores.
Há uma equipe diferente para a realização dos eventos a cada bimestre, porém a
responsável pela coordenação dessa equipe é a editora-adjunta. Apenas a impressão do jornal
é financiada, por isso o projeto tem que recorrer a doações e a pessoas que realizem trabalhos
voluntários. Em alguns casos, são os próprios integrantes do projeto que realizam o evento
integralmente através de pesquisas e treinamentos.
Para o levantamento de assuntos que talvez venham a ser pautados, os estudantes vão
ao bairro juntos, uma vez a cada dois meses, para perguntar aos moradores o que é necessário
mudar na comunidade, o que gostariam de ver no jornal, e quem gostariam de ver no jornal.
Após essa apuração de informações, é feita a reunião de pauta. É nesse momento que os
estudantes treinam os critérios de noticiabilidade aprendidos teoricamente em aulas desde o
primeiro ano de graduação. O principal cuidado a ser tomado é se o problema relatado por um
morador diz respeito a algo pessoal ou de interesse de apenas um grupo ou se aquilo
influenciará o cotidiano do bairro como um todo.
Após essa reunião, as pautas são definidas e divididas entre os participantes do
núcleo do jornal. Os repórteres podem escolher entre produções para o jornal impresso, para o
blog ou optar por organizar eventos. Participar ativamente do grupo de pesquisa é obrigatório
a todos os integrantes. As reuniões ocorrem a cada quinze dias e são temáticas, podendo-se
discutir técnicas do Jornalismo, formatos dos veículos de comunicação ou temáticas
relacionadas ao cotidiano do bairro, como a situação das mulheres da periferia e o racismo.
As reuniões do grupo de pesquisa são organizadas por temas e textos propostos por
todos os estudantes. Nesses encontros de trabalho, os participantes discutem temas
abrangentes a todo o Jornalismo e à sociedade e que podem ser observados de forma
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específica dentro de uma comunidade pequena como a do Jardim Nicéia. Propostas para a
melhoria do projeto e para mudanças são sugeridas nesse espaço.
Os textos e temas do grupo de pesquisa são pensados por todos os membros. Quem
coordena essas reuniões e define a ordem dos textos é a editora-adjunta.
Há uma preocupação, por parte dos membros do jornal como um todo, de não se
autopromoverem em função das conquistas dos moradores. Não há citações às suas
entrevistas e apurações, e os esforços são direcionados à conquista da autonomia do bairro e
da valorização da coletividade, em contraste com a postura de grande parte da mídia
comercial, como aponta Peruzzo:
Referimo-nos a programas de rádio e de televisão, ou a seções de jornais impressos,
que abrem espaço para temas que afligem as comunidades, em geral relacionados às
carências de saúde, moradia, transporte, educação, segurança etc., mas que acabam
gerando distorções nos movimentos associativos ao se fazerem protagonistas de
eventuais conquistas (soluções de problemas) que de fato são das associações e
movimentos coletivos. (PERUZZO, 2003, p. 19)

O jornal é entregue de casa em casa no bairro e em órgãos públicos pelos próprios
estudantes-repórteres, reiniciando o processo. Os moradores falam as suas opiniões no
momento da entrega, abordando os jornalistas para fazer queixas, elogios, sugestões e
perguntar detalhes das matérias publicadas. Caso alguma informação tenha sido mal apurada
ou algum morador não tenha se sentido representado, a reclamação será feita na hora com os
próprios estudantes, sem intermediações. Esse processo, além de ser positivo para melhorar o
projeto e a atuação do aluno, é importante para a comunidade: ela se sente ouvida e tem uma
forma direta de demonstrar algum descontentamento.
5. CONCLUSÃO
O jornal Voz do Nicéia possibilita aos alunos a vivência em um jornal comunitário
porque tem um público específico que lê e cobra dos seus participantes melhorias e mudanças.
As entrevistas são feitas todas ao vivo e os estudantes são estimulados a conversar com fontes
oficiais, que estão acostumadas a dar entrevistas a jornalistas, e, em muitos casos, oferecem
respostas padronizadas. Por esse motivo, é necessário o exercício real das técnicas de
entrevista e reportagem aprendidas na graduação e com a vivência do projeto.
A área geográfica coberta pelo jornal Voz do Nicéia caracteriza-se como uma
comunidade. Os problemas compartilhados pelos moradores são parecidos e a proximidade
territorial faz com que as pautas sejam de interesse público para eles. As cobranças feitas no
jornal são realmente lidas não só pelos moradores, mas também pelos agentes públicos. Em
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reuniões da Câmara dos Vereadores, por exemplo, o jornal já foi usado como fonte para
debates acirrados e para comprovar fatos que alguns vereadores alegavam.
Diferentes manifestações dos moradores e a atuação do jornal mudaram o olhar dos
próprios habitantes da comunidade e da cidade de Bauru em relação ao bairro. Antes visto
como favela, hoje o Jardim Nicéia é visto como um território em processo de legalização.
Essa mudança não é apenas uma denominação diferente, pois influencia na luta pela
permanência dos moradores naquela área e na noção de direitos que eles tem enquanto
cidadãos.
Uma matéria veiculada na edição 25, por exemplo, noticiou aos moradores que, o
fato do bairro estar inscrito no programa “Cidade Legal”, dá à prefeitura a permissão e o
dever de levar desenvolvimento em infraestrutura naquela área. Antes disso, ao levar as
demandas do bairro ao poder público, a alegação de que construir algo ali seria considerado
corrupção era recorrente. Após a matéria, não só os repórteres agora têm ciência dessa
situação como os moradores tem mais poder para reivindicar seus direitos. Eles tem mais
informação e conhecimento sobre situações que os atingem diretamente.
Inclusive, um tradicional clube de serviços da cidade demonstrou interesse em
patrocinar o jornal em troca de apoio, o que mostra a influência da publicação na vida dos
moradores e no processo de controle ideológico daquela área. É importante ressaltar que a
comunidade do Nicéia também é pressionada pela especulação imobiliária: o bairro é cercado
por condomínios horizontais de luxo. A circulação de um jornal comunitário sem fins
lucrativos e empresariais, focado no bairro, e a união dos moradores se faz, assim, ainda mais
necessária e importante para a permanência da comunidade no local em que está vinculada.
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LÁ FORA E AQUI DENTRO: A COBERTURA SOBRE O TEMA DA IMIGRAÇÃO
NO TELEJORNALISMO1

Giovanna Faria2
Liege Scremin3
Elaine Javorski4
RESUMO
Este artigo observa de que forma são tratadas as notícias sobre o tema da imigração por meio
de uma análise de conteúdo dos noticiários Bom Dia Brasil e Jornal Nacional durante os meses
de maio e junho de 2015. De forma a complementar a discussão, as reflexões teóricas englobam
os conceitos de acontecimento midiático e o critério de noticiabilidade “proximidade”, uma vez
que a maioria dos temas encontrados no monitoramento se refere a notícias internacionais.
Também discute-se os efeitos da influência da televisão na sua audiência. Embora os
estrangeiros representem apenas 0,3% da população do país, dados oficiais evidenciam um
fluxo importante de cidadãos que buscam residir no país. No entanto, as notícias emitidas pelos
telejornais são, em sua maioria, sobre fatos envolvendo imigrantes no exterior. As conclusões
apontam para uma invisibilidade do tema no que diz respeito à problemática local da imigração,
o que resulta em incipientes discussões públicas sobre o tema.
Palavras-chave: Imigração. Valor notícia. Telejornalismo. Acontecimento midiático.

1. INTRODUÇÃO
Os cidadãos do mundo sempre estiveram em movimento. Os fluxos migratórios
mudam de direção por diversos motivos: crises econômicas, perseguições políticas e culturais,
desastres ambientais, conflitos, guerras, problemas sanitários, etc. Mas o principal motivo que
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desencadeia os processos migratórios contemporâneos é o econômico, que leva os cidadãos a
deixarem seus países em busca de empregos e melhores condições de vida.
Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2009,
cerca de 195 milhões de pessoas estão fora de seus países de origem, o que representa 3% da
população mundial. Embora a pesquisa mostrasse que 60% desses imigrantes viviam em países
desenvolvidos, em decorrência da crise econômica mundial estima-se que a partir de 2010 o
fluxo tenha se voltado para os países em desenvolvimento. O Brasil, nesse novo cenário, passou
a ser um país de acolhimento de estrangeiros devido, principalmente, à crise econômica global
que atingiu os Estados Unidos e países europeus em 2007. Brasileiros emigrados optaram por
voltar ao mesmo tempo que o país se mostrava atrativo para estrangeiros de diversos pontos do
mundo. Desta forma, no ano de 2011 o número de estrangeiros que chegavam ao Brasil foi
superior ao de brasileiros que deixavam o país. Segundo dados do Censo Demográfico 2010,
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 286.468 imigrantes viviam
no Brasil há pelo menos cinco anos e em residência fixa. O número foi 86,7% maior do que o
encontrado pela pesquisa em 2000, quando foram registrados 143.644 imigrantes na mesma
situação. Os principais países de origem foram os Estados Unidos (51.933), Japão, (41.417)
Paraguai (24666), Portugal (21376) e Bolívia (15.753). Já as cidades que receberam juntas mais
da metade dos imigrantes foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais, seguidas de Rio de Janeiro
e Goiás.
O aumento anual no número de pedidos de visto para estrangeiros no Brasil também é
bastante considerável. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2013 foram
concedidos 62.387 vistos de trabalho, sendo 2.959 permanentes e 59.428 temporários. As
principais nacionalidades que receberam vistos, listadas pelo Conselho Nacional de Imigração,
são os haitianos, franceses e portugueses. Em decorrência disso, o número de carteiras de
trabalho emitidas para estrangeiros também aumentou. Em 2013 foram emitidas mais de 40 mil
carteiras para não brasileiros contra 27 mil no ano anterior, número recorde na última década.
Somente para os haitianos foram mais de 11 mil documentos expedidos.
Embora os estrangeiros representem apenas 0,3% da população do país, é cada dia
mais notável a presença dos imigrantes nas pequenas e grandes cidades. Notícias de repercussão
nacional mostram, inclusive, casos de xenofobia e racismo, o que evidencia que sua presença é
percebida pelos brasileiros. Porém, nem sempre a discussão sobre a problemática da imigração
desponta nos meios de comunicação. No intuito de verificar se essa hipótese é verdadeira, foram
observados telejornais de grande audiência durante os meses de maio e junho de 2015 como
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forma de monitorar as notícias sobre estrangeiros que vivem no Brasil5. Os resultados
preliminares mostraram que havia um número inferior de notícias nacionais sobre imigração
em relação às internacionais. Desta forma, mostrou-se pertinente observar sob a referência dos
valores notícias, mais especificamente o valor proximidade, os assuntos abordados pelos
noticiários. Por isso, a reflexão teórica baseia-se nesse tema, juntamente com questões
relacionadas ao acontecimento jornalístico e a influência da televisão na audiência, pois apoiam
de forma contundente a pesquisa de campo deste artigo.
2. O ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO
O acontecimento midiático pode ser definido como algo de relativa importância que
se diferencia do trivial, habitual. Assim, na vida familiar, por exemplo, um acontecimento seria
a notícia de um casamento. No jornalismo, o acontecimento é um fato que rompe com a rotina,
ou seja, é a matéria-prima da notícia. Quanto menos previsível for, maior a probabilidade de se
tornar notícia. Para que se torne um acontecimento, e mereça fazer parte de um noticiário, é
preciso que seja um tema atual, uma novidade, e proporcione certo impacto. O fato de ser
exibido pelos meios de comunicação adiciona o sentimento de que o caso existiu
verdadeiramente. Assim, como observa Rodrigues (1999), uma das regras da prática jornalística
é justamente afirmar que a opinião é livre, mas os fatos são soberanos. Por isso, quando ocorre
sem conexão com o que precede, há uma ruptura na ordem das coisas. A mídia evita que isso
aconteça fabricando consensos (REBELO, 2005). Ainda assim, o fato que não é exposto não
deixa de existir, simplesmente não ganha visibilidade e reconhecimento no universo simbólico,
embora isso acarrete uma desconfiança quanto à sua existência real. O acontecimento
jornalístico é, portanto, um eco de diferentes vozes, como observa Alsina (2003). Quando não
é divulgado, essas vozes se perdem em um vácuo onde se juntam aos demais fatos considerados
de “menor importância”. Os que “sobrevivem” a essa dinâmica, são ordenados, nomeados e
representados pelos discursos dos meios de comunicação. Transformados em notícia, os
acontecimentos são selecionados conforme critérios de noticiabilidade. Assim, a própria notícia
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escolhida em detrimento de outras torna-se um acontecimento. O noticiário funciona, portanto,
como referência de valores.
Compreendendo os telejornais como “[...] a principal fonte de informação das pessoas
sobre o mundo que as cerca” (CARVALHO apud VIZEU, 2003, p.90), e “[...] como o meio
mais simples, cômodo, econômico e acessível para conhecer e compreender tudo o que acontece
na realidade e como se transforma a sociedade” (VIZEU, 2003, p.3), espera-se que as
transmissões desses programas estejam a serviço de seu público. Mas um dos problemas das
notícias na televisão é que o público está restrito aos acontecimentos que aquele jornal, emissora
e/ou aquela equipe jornalística considerou noticiável. Por mais que hoje, com a internet e as
novas tecnologias esteja mais fácil o contato entre os veículos de comunicação e o público, esse
último “pode até pautar alguma discussão, mas, ainda assim é escolha do profissional dar espaço
à informação identificada” (SOARES; OLIVEIRA, 2007, p.3). E ao redor de todo esses
processos jornalísticos não se pode deixar de levar em conta a subjetividade presente em todas
as fases da produção de uma notícia, desde a captação dos fatos até a sua transmissão ao público.
3. VALOR NOTÍCIA: PROXIMIDADE
Para determinar se um fato é notícia os profissionais da área de jornalismo se utilizam
dos chamados valores-notícia ou critérios de noticiabilidade para selecionar os acontecimentos
da realidade e transforma-los em produtos jornalísticos. Para Nelson Traquina (2005), os
critérios de noticiabilidade são “um elemento central da cultura jornalística” e têm um papel
fundamental no processo de produção das notícias.
Com a diversidade dos veículos de comunicação, a notícia, como elemento central da
produção jornalística, “foi tomando formas diferentes para se adequar ao meio em que é
difundida. Cada mídia desenvolveu característica própria e assim essa particularidade se
estendeu também às notícias” (SOARES; OLIVEIRA, 2007, p.2). No caso dos telejornais que
têm uma rotina de produção mais intensa e marcada pelo imediatismo, já que a televisão como
um todo está organizada e apresentada dentro de uma dinâmica temporal, o processo precisa
ser ainda mais dinâmico, o que “destaca, ainda mais, o papel dos valores-notícia como filtros
dos materiais a serem noticiados” (VIZEU, 2003, p. 61). Mas é importante ressaltar que essa
filtragem não se limita apenas ao momento de captação dos fatos. “A seleção das notícias é um
processo complexo que se desenvolve ao longo de todo o ciclo de trabalho, realizado em
diferentes etapas, desde as fontes até o redator, editor [...].” (VIZEU., 2003, p.84).
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Além disso, os valores-notícias atribuídos as matérias, também sofrem alteração de
acordo com a sua localidade nos blocos do telejornal e até mesmo de acordo com a sua
construção, uma vez que a notícia pode virar uma série de reportagem, uma nota simples ou
uma nota coberta (SOARES; OLIVEIRA, 2003). Os critérios de noticiabilidade podem ainda
variar conforme as inovações tecnológicas, que se tornam cada vez mais presentes, e de acordo
com a estrutura organizacional ou física.
Dentre os valores notícias de seleção segundo Traquina (2005), o fator de proximidade
é de grande importância, não só quando nos referimos as questões geográficas, mas também as
de caráter cultural. Esse critério, para Mauro Wolf (2003), está ligado com a capacidade de um
fato ter “impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional”. Dessa forma o público torna-se
mais interessado sobre os acontecimentos, que podem vir a influir em suas vidas.
As notícias são culturalmente próximas, se se referem a acontecimentos que entram na
esfera normal de experiência dos jornalistas e do público, os que implicam uma esfera
partilhada de linguagem e pressupostos culturais comuns [...]. A proximidade geográfica
refere-se simplesmente à regra prática da prioridade das notícias internas e que estão à
disposição, em relação às notícias externas, de acordo com a sua proximidade em
relação ao público (GOLDING e ELLIOT apud WOLF, 2003, p. 203).

Os jornais que mais apostam nesse critério de noticiabilidade são os de âmbito local
e/ou regional, que ao dar maior ênfase ao fator de proximidade em suas produções conseguem
garantir uma maior audiência e fidelização de seus consumidores. Já os veículos de abrangência
nacional, muitas vezes elegem assuntos internacionais em detrimento dos nacionais. O
problema desse abastecimento da grande mídia é que acaba por propiciar uma descentralização
das notícias. Assim, muitas vezes os grandes veículos não se preocupam em transmitir assuntos
relevantes quanto ao critério de proximidade, uma vez que as agências de notícias
disponibilizam a cobertura de assuntos internacionais, o que facilita a dinâmica de trabalho dos
meios. Para Santos (2005, p. 6), “com a recepção de informação das agências de notícias, os
jornais nacionais passam a ditar assuntos repetitivos e oriundos dos países de origem dessas
agências que, na maioria das vezes, são etnocêntricas e de pouco interesse para o leitor
brasileiro.
4. A INFLUÊNCIA DA TELEVISÃO NA AUDIÊNCIA
A dramatização das notícias é uma característica presente na rotina dos telejornais. O
público demanda este tipo de tratamento não somente pela forma de espetáculo que causam
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mas também pelo olhar mórbido sobre as imagens reais que os meios oferecem. Esse tipo de
atrativo nutre as necessidades de emoção e excitação de uma audiência interessada em fatos
inesperados e dramáticos. Zillmann y Bryant (1996) acreditam que a explicação para a violência
como atrativo nos meios de comunicação está na satisfação mórbida do telespectador, a
exaltação da sensibilidade emocional ao comprovar as reações de rechaço à determinados atos
de terceiros, e a comparação social de sua situação com as dos indivíduos que aparecem na
mídia. Assim, a audiência pode assistir de forma segura a experiências perigosas, da mesma
forma que ocorre com os reality shows e os programas de entretenimento que misturam a
vergonha e o prazer. Uma vez que resulte bem em termos de audiência, a prática da
dramatização é cada vez mais incentivada, já que a publicidade aumenta as receitas e pede a
permanência dos números.
Assumindo a perspectiva de que a televisão é uma das principais fontes de socialização
dos indivíduos, Gerbner (1996) centra-se nos efeitos a longo prazo de sua influência. Por meio
da teoria de cultivo, o autor entende que os efeitos são gradativos e acumulativos e estabelecem
na sociedade a seleção de conteúdos, determinando com base neles, sua conduta, atitudes e
preconceitos. Para Gerbner, a televisão implanta valores comuns e desenvolve atitudes antisociais, pessimistas e até mesmo paranoicas em indivíduos com exposição prolongada frente à
televisão. Essas pessoas acabam por construir uma percepção da realidade por meio do que é
dito pelo meio de comunicação que é diferente daquela construída pelas outras pessoas. Assim,
a realidade social passa a ser semelhante à realidade retratada na televisão. Isso decorre da
característica do meio que, ao contar as histórias cotidianas, está sob influência de um processo
de marketing e de busca pela audiência, que tem como principal propósito cultivar determinados
efeitos nos telespectadores. Uma forma de produzir estes efeitos é a identificação do público
com determinados personagens, sejam eles reais ou ficcionais. Com isso, incentiva-se a
imitação de conduta que não acontece de forma automática e sim por meio de uma análise por
parte dos indivíduos sobre as consequências pessoais e sociais dos comportamentos
incentivados. Ainda assim, a responsabilidade do indivíduos frente a questões como a criação
de estereótipos sociais, por exemplo, é dividida com a mídia.
5. OS IMIGRANTES: ANÁLISE DOS TELEJORNAIS
Para entender como o imigrante é representado na mídia foram verificados nos meses
de maio, junho e julho de 2015 os noticiários Bom Dia Brasil e Jornal Nacional, ambos da Rede
Globo. A escolha desses telejornais se deve à expressiva audiência nos horários em que vão ao
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ar. A amostra consistiu na observação de 43 dias na íntegra dos telejornais, entre segunda e
sexta-feira. Foram encontradas 47 peças relativas ao tema migração, sendo 27 no mês de maio
e 20 em junho, que incluem não somente matérias relativas aos estrangeiros que vivem no Brasil
mas também temas sobre fluxos migratórios em outros lugares do mundo, ou seja, de âmbito
nacional e internacional. Não fazem parte da análise as reportagens sobre estrangeiros que não
residam ou pretendam residir no país. Desta forma, turistas e profissionais em trânsito no país
foram excluídos da pesquisa. A amostra passou por uma análise de conteúdo utilizando
variáveis de forma (data, gênero jornalístico, espaço ocupado), conteúdo (personagens
apresentados, nacionalidade e situação jurídica do imigrante, tema principal da matéria) e
discurso (narrativa, tom e argumentação dominante da peça, fontes) (FERIN, 2012).
O telejornal que dedicou mais visibilidade ao assunto foi o Bom Dia Brasil, com 26
reportagens, enquanto o Jornal Nacional, exibiu 21. Do total, apenas nove tratavam da temas
relacionados à imigração no Brasil, sendo quatro sobre o caso do alemão Marcos Muller, que
residia no Rio de Janeiro e teve uma explosão em seu apartamento devido à uma má instalação
na rede de gás. Em nenhuma das peças foi contextualizada a vida de Muller no Brasil ou deixou
a temática da imigração em primeiro plano. Outras três referentes à haitianos (duas do BDB e
uma do JN), sua entrada em grande número no país pelo Acre e a transferência de centenas
deles para São Paulo; uma relacionada a assaltos em residências de família chinesas em três
estados (JN); e uma sobre as comemorações dos 140 anos da chegada dos italianos no Brasil
(JN).
Com relação às 38 reportagens internacionais, 18 faziam referência à chegada de
cidadãos africanos ao sul da Europa em embarcações e seis sobre a mesma situação que ocorre
na Ásia com a tentativa de entrada de imigrantes da Indonésia, Malásia e Tailândia. O fato
principal que levou a essa série de notícias aconteceu no final de abril quando um barco com
mais de 300 pessoas a bordo deixou países da África e do Oriente Médio para entrar na Europa,
fugindo de guerras e da pobreza e afundou no Mediterrâneo. O naufrágio aconteceu um dia após
outra embarcação com 700 pessoas afundar na costa da Líbia. Mais de mil imigrantes teriam
morrido no mês anterior tentando realizar a mesma travessia. Muitas reportagens seguiram-se
a esse fato mas nenhuma relacionando a problemática da imigração forçada com casos
ocorridos no Brasil.
A temática geral da imigração é tratada em 11 reportagens internacionais com
reportagens sobre criação de cotas para imigrantes pela União Europeia e atualização de
políticas de imigração no continente, auxílio de força naval para o combate ao tráfico na Europa,
exploração de estrangeiros nos Estados Unidos, apelo do Papa Francisco para abrigar
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refugiados, entre outros. As demais peças se referem a assuntos variados como as compras de
chineses no Japão, suspeita de tráfico de imigrantes pelo governo australiano, etc.
Embora as matérias internacionais seja encontradas em maior número, a dedicação do
tempo dos telejornais é maior quando se trata de assuntos locais. As reportagens sobre os
haitianos, por exemplo, passaram de três minutos, o que indica sua importância em relação aos
demais assuntos.
Cerca de metade das peças encontradas contextualizam o tema da imigração, mas
somente nove falam sobre a vida dos imigrantes e sua situação no país em que se encontram ou
que buscam acolhida. Isso demonstra que a notícia é importante mas sua problemática é pouco
discutida. Além disso, nenhuma reportagem traz cobertura no país de origem, o que também
confirma o interesse pelo drama da viagem e chegada aos países de acolhimento e pouco pelo
motivo que leva os imigrantes a saírem dos seus países.
Em relação às fontes, das 38 matérias internacionais, 32 não contavam com nenhum
depoimento. Por se tratarem de reportagens não realizadas no local no sucedido, entende-se o
uso apenas de informações e imagens provenientes de agência de notícias sem fontes. Já das
matérias nacionais, três não utilizavam fontes. Das relacionadas aos imigrantes haitianos, as
vozes oficiais dominam a reportagem, embora duas tragam entrevista com os estrangeiros.
6. CONCLUSÕES
Os números demonstram o interesse dos telejornais pelo tema da imigração a partir de
notícias internacionais. Embora os meses analisados tenham repercutido o grande número de
embarcações que chegavam à Europa com imigrantes, é importante observar que durante esse
período a problemática da imigração também era assunto (pouco midiatizado, como a pesquisa
demonstra) no país com a chegada dos Haitianos ao Acre. Todos os dias, entre 30 e 50 haitianos
embarcam do Acre para o sul e sudeste do país, conforme as próprias reportagens relatam. Mas
não há contextualização da problemática e abordagem do assunto pela perspectiva do tráfico
humano, utilização de coiotes, e outros problemas pelos quais passam também esses imigrantes
para chegar ao Brasil.
A disposição de relatar os acontecimentos internacionais revela que há uma
preferência, nesses casos, em noticiar o que está acontecendo nas nações de elite, uma vez que
“as ações da elite são, pelo menos geralmente e na perspectiva a curto prazo, mais importante
do que as atividades dos outros: isso se aplica tanto às nações de elite como às pessoas de elite”
(TRAQUINA, 2005, p. 72). Além disso, existe uma facilidade na veiculação de notícias
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internacionais, propiciada pela grande disponibilização de material por parte das agências de
notícias. Dessa forma, o critério de proximidade no que se refere à distância geográfica é, muitas
vezes, distorcida pelos mecanismos de recolha das notícias (WOLF, 2003).
De acordo com os critérios de noticiabilidade elencados por Traquina, as notícias
relevantes seriam as que tratam do tema da imigração no país já que, segundo o autor, quanto
mais próximo o acontecimento esteja das pessoas, mais elas se sentirão “parte” daquilo. Além
disso, há o critério de relevância, definida por ele como a capacidade do acontecimento incidir
ou impactar as pessoas, o país” (TRAQUINA, 2005). A importância do assunto é evidenciada
pelos número, já que mais de 40 mil haitianos entraram no Brasil nos últimos quatro anos6, mas
sua invisibilidade, no que diz respeito à problemática local da imigração, resulta em incipientes
discussões públicas sobre o tema.
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O METÁPORO DOS GÊNEROS: QUANDO HOMENS E MLHERES SE
ENCONTRAM NAS REVISTAS TRIP E TPM1
Muriel Emídio P. Amaral2
RESUMO
A proposta desse artigo é de se apropriar do conceito sobre metáporo desenvolvido por Ciro
Marcondes Filho para estabelecer como as revistas Trip e Tpm se articulam para a promoção
da fragmentação de gênero e oferecem outras possibilidades discursivas para representações
acerca de ser homem ou mulher. O metáporo é considerado um caminho a ser percorrido de
tal forma que o objeto não se encontra enquanto uma manifestação enclausurada por um
método, mas fica mais livre para ser percebido enquanto um fenômeno da comunicação.
Portanto, essas possibilidades de fruição se tornam uma passagem para reconhecer o leque de
representações que, mesmo que timidamente, os discursos midiáticos se propõem a
apresentar.
Palavras-chave: Metáporo. Gênero. Comunicação. Fruição. Sexualidade

1. INTRODUÇÃO
A intenção desse artigo é de trafegar pelos poros abertos que são sugeridos pelo
metáporo, um quase-método proposto por Ciro Marcondes Filho, para estabelecer um
processo de fruição acerca das possibilidades de representações de gêneros e de sexualidades
nas revistas Tpm e Trip. Essas revistas são mensais e ambas produzidas pela Editora Trip. Há
aproximadamente dois anos, as revistas apresentam praticamente as mesmas matérias
jornalísticas, mesmo sendo direcionadas a públicos diferentes. Essa medida, além de envolver
questões de economia de produção, pode ser interpretada como uma proposta de
reorganização social que discorre sobre a fragilidade de demarcação de identidade e gênero
entre homens e mulheres.
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Com base nos caminhos oferecidos pelo metáporo e pelas considerações sobre a
ressignificação das sexualidades, esse texto pretende traçar pontes e acessos entre as
experiências estéticas que as publicações podem oferecer sobre a fragmentação das qualidades
de gêneros, atentando-se pela promoção de alteridade que podem ocorrer por conta dessas
experiências ao sugerir a interface entre os universos masculino e feminino, reconhecendo no
outro parte de reconhecimento de si enquanto uma fruição e experiência estética de
completude.
2. ANTES DE MAIS NADA...
Para chegar às propostas do metáporo aplicado aos gêneros, torna-se importante
salientar como algumas reflexões são importantes para considerar os debates sobre a
formação de identidades e gêneros. Entre as várias ideias apresentadas por Simone de
Beauvoir (1980) contidas na clássica obra Segundo Sexo na década de 1960, a autora oferece
destaque ao afirmar que a não se nasce mulher, mas se torna mulher. No mesmo trabalho, a
teórica feminista de forte abordagem marxista e existencialista pontua ainda no começo do
texto que “Não sabemos mais exatamente se ainda existem mulheres, se existirão sempre, se
devemos ou não desejar que existam, que lugar ocupam no mundo ou deveriam ocupar”
(Beauvoir, 1980, p.7). As reflexões dela contribuíram de forma significativa para reconsiderar
a condição de ser mulher na contemporaneidade, refutando as condições biológicas para as
qualificações de gênero, sexo e sexualidade. Com esse propósito, Simone de Beauvoir
começou a trilhar caminhos prósperos para considerar que ser mulher não tem significado
apenas na perspectiva biologizante de seres tomados por hormônios e legitimados por uma
sequência imposta pelo código genético, mas ela considera que a formação do gênero ocorre
enquanto um constructo social, baseado em referências culturais e históricas. Um pensamento
que foi alargado nas concepções de Joan Scott (1990) ao conceber também os gêneros não
apenas na condição de manifestações biológicas, tão pouco enquanto uma relação de
causalidade ou apenas se limitando aos estudos de mulheres, mas compreendendo-os na
perspectiva histórica de “descobrir o leque de papéis e de simbolismos sexuais nas diferentes
sociedades e períodos, [...] encontrar qual era o seu sentido e como eles funcionavam para
manter a ordem social ou para mudá-la” (Scott, 1995, p.72).
Esse será o fio condutor das explanações desse texto: mudanças. Conforme
apresentado, Beauvoir começou a delinear a necessidade de reconsiderações sobre ser mulher
em meados do século passado. Assim, esse debate pode ser estendido e contemplar também
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outras referências de questionamento e mudança de como ser homem, criança, adolescente,
homossexual, lésbica, negro ou judeu. Qualquer um desses apontamentos, bem como outros
tantos, não se prosperam em paradigmas tão firmes de significação, tão pouco podem ser
considerados absolutos e categóricos em momentos de definição. É preciso um diálogo franco
e aberto com a cultura e com a própria subjetividade do sujeito para se chegar a um resultado
da significação que, mesmo assim, pode ser provisório e flutuante. O gênero se encontra em
crise, ou melhor, talvez sempre estivesse em crise, todavia, a possibilidade de perceber e
sentir essas mudanças, estabelecendo uma experiência estética, seja uma alternativa mais
concreta na contemporaneidade quando comparada a outras épocas quando a sociedade era
cerceada por códigos moralizantes. Assim, o gênero não se encontra obrigatoriamente
encarcerado, mas com possibilidade de se libertar e ser mais solto.
Isso não implica em afirmar assertivamente que a sociedade atual se encontra em um
estágio de evolução libertária e que está afastada dos ranços ideológicos conservadores a
ponto de não levar em consideração os dogmas estigmatizados dos gêneros, do sexo e das
identidades. Mas hoje existem caminhos e passagens que viabilizam outras possibilidades que
não seja posicionar os gêneros em condições refratárias, mas de experienciar alternativas que
fogem das garras das possibilidades pré-estabelecidas de discursos marmorizantes sobre o que
pode (ou não pode) ser masculino e feminino. Os gêneros podem se libertar dos paradigmas
da significância e podem ser também objetos de fruição.
Em posicionamentos semelhantes de várias possibilidades para as sexualidades,
Beatriz Preciado acredita na subversão do gênero hasteando a bandeira contra as doutrinas
biológicas para o corpo, por isso ela defende a contrassexualidade como sendo uma
manifestação que, além de servir como sendo contraponto à biologia, subverte a sexualidade
para além das estruturas heterocentradas de padrões pré-estabelecidos . A contrassexualidade
não é a criação de uma nova natureza, pelo contrário, é mais no fim da
Natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a
outros [...] No âmbito do contrato contrassexual, os corpos se
reconhecem a si mesmos não como homens ou mulheres, e sim como
corpo falantes, e reconhecem os outros corpos como falantes.
Reconhecem em si mesmo a possibilidade de aceder a todas as
práticas significantes, assim como a todas as posições de enunciação,
enquanto sujeitos, que a história determinou como masculinas,
femininas ou perversas. [...] renunciam na só a uma identidade sexual
fechada e determinada naturalmente, como também aos benefícios que
poderiam obter de uma naturalização dos efeitos sociais, econômicos e
jurídicos de suas práticas significantes (PRECIADO, 2014, p.21).
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Pela visão da autora, ela segue defendendo que o sistema gênero/ sexo não passa de
uma “máquina, instrumento, aparelhos, truques, redes, aplicações” (p.22) para legitimar as
manifestações do sexo em perspectivas convenientes. É importante também frisar que,
segundo Preciado, a contrassexualidade não rejeita a hipótese das construções sociais ou
psicológicas do gênero, muito pelo contrário, “mas, as ressitua como mecanismos, estratégias
e usos em um sistema tecnológico mais amplo” (p.24). Sair de um status confortante de
gênero repousado em terrenos firmes e buscar outros propósitos de significação pode ser
interpretado como uma experiência estética, compreendendo esse movimento como sendo
uma imersão em um universo sensível de forma despretensiosa e sem amarras, pois, de
alguma forma, abandona-se o “eu” para vivenciar o “outro”, ou melhor, os “outros”.
Não há uma fórmula absoluta de percepção estética do outro; percebendo a constante
necessidade de inquietação da mudança, há sempre a possibilidade de realizar um
acontecimento, uma nova proposta de interação. Uma proposta de alteridade que não
reconhece no outro a possibilidade de ameaças ou de ofensas, mas o vê como um valor de
fruição de uma descoberta de si mesmo fora de si. Martin Buber (1979), filósofo e teólogo do
começo do século XX, propôs um modo de pensar muito pertinente ao considerar que
experiência do “eu” não é centralizada no indivíduo com o mundo, mas nos espaços de
vivências com o “outro”, estabelecendo uma relação de alteridade. Para Buber, o “outro” se
torna “tu”, ou seja, alguém tão relevante e importante no processo que fortalece uma relação
de alteridade baseada na interação, por isso a relação “EU-TU”, em que ambas porções são
importantes na alteridade. Em outras circunstâncias, Buber considera que quando o outro não
é elevado à consideração do “TU”, estabelecendo hierarquias ou posições díspares, ou até
mesmo quando o indivíduo apenas extrai do outro aquilo que acredita ser de interesse próprio,
a alteridade perde forças e originam-se processos de estratificações e o outro não ultrapassa a
qualidade do “ISSO”, um objeto, algo apenas pragmático e utilitário do “EU”. A relação “EUISSO”, para Buber, é distante e objetivada, carente de empatia e compaixão. O filósofo
considera assim, a palavra-princípio EU-TU como a proposta da totalidade do sujeito, livre,
desimpedida.
Entre o EU e o TU não se interpõe nenhum jogo de conceitos, nenhum
esquema, nenhuma fantasia; e a própria memória se transforma no
momento em que passa dos detalhes à totalidade. Ente EU e o TU não
há fim algum, nenhuma avidez ou antecipação; e a própria aspiração
se transforma no momento em que passa do sonho à realidade. Todo
meio é obstáculo. Somente na medida em que todos os meios são
abolidos, acontece o encontro (BUBER, 1979, p.13).
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Defender as relações com o “outro” propondo uma interação mais humanizada e
contemplar as discussões de gênero nesses debates é reconhecer o desejo para além daquilo
que os olhos possam percebem e sentir pela experiência a necessidade de reconsiderar não
apenas o indivíduo, mas também os processos que acontecem para ressignificar o sentido da
existência e a importância do “outro” enquanto uma forma também de ser “eu”. Nessa ordem
que se fazem desnecessários, como em muitas situações os paradigmas de definições. Ser
homem, mulher, lésbica, gay, travesti, heterossexual se tornam conceitos deficientes na
grande teia de simbologias que é tecida a todo o momento pela ressignificação das
identidades. “O desmoronamento dos diques conceituais e a fragmentação das conjeturas
científicas desobstruíram o território tornando o caminho do conhecimento mais fascinante e
livre” (Maldonato, 2014, p. 24). Nessa possibilidade de trafegar de forma mais solta que os
gêneros podem se tornar qualidades estéticas em que sujeitos não se encontram estagnados,
mas em constantes movimentos, oxigenando a vida, renovando agrupamentos sociais e as
relações com o outro, provocando e instigando o corpo e a própria existência a atravessar um
abismo sem redes de segurança. Desse modo que a fenomenologia contribuiu de forma
emblemática para que a relação e as experiências com o outro fossem estimuladas e praticadas
sem a intervenção intensa dos processos de regulamentação para a fruição e experimentação.
A relação de alteridade proposta pela fenomenologia não se limita apenas na
concessão entre o sujeito e o objeto, mas nas formas de alteridade de reconhecer no objeto
uma inteireza que faz justificar a própria condição do sujeito como sendo ele mesmo fora de
si. Mesmo reconhecendo um espaço de diferença, mas livre de um terreno previamente
demarcado e passível de ser experienciado. Segundo Maldonato, apoiado nas reflexões de
Emmanuel Lévinas, as ideias fenomenológicas mais modernas acreditam que o “olhar
fenomenológico questiona a representação e o seu objeto teórico, denunciando a propensão a
contemplar o objeto como uma abstração, uma visão parcial do ser, um esquecimento de sua
verdade” (Maldonato, 2014, p.24). Ou seja, o signo que se encontrava de certa forma
impávido e indiferente se enfraquece pela própria necessidade mudar e a sua permanência em
vida se torna insustentável quando não colocado em face a outras condições. Por isso, a
necessidade de morte não enquanto um encontro com o fim da própria existência, mas sob a
perspectiva de estabelecer com outras formas de viver experiências estéticas para que assim
continue o seu caminho, permanecendo vivo, transformando-se.
Dentro dessa linha de pensamento que os conceitos sobre gênero se apropriam de
outras referências para continuarem vivos, morrem enquanto essência, mas permanecem
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pulsantes em outras condições. Deleuze (1997) acredita na potencialidade do diálogo como
forma de realocar as referências conceituais. Enquanto sujeitos e signos se encontrarem
paralisados e estagnados pela territorização não há movimento estético, comunicação ou
fluidez, tão pouco a ideia de interação com o outro; nesse caso, o outro é um território de
conhecimento alheio. Todavia, a saída dessa condição proporciona a fruição em outros
contextos e promove a desterritorialização, ou seja, a mobilidade de significância pela
necessidade de estabelecer diálogos com outras referências. Essa troca de experiências
possibilitada pelo deslocamento e pelo encontro com o outro promove a desterritorialização e
reterritorialização, uma forma de encontrar lugares prósperos para a ramificação e a
ocorrência de novos diálogos. A reterritorialização não implica na obrigatoriedade novamente
de acomodação, muito pelo contrário, esses acontecimentos de transformação não cessam, são
vertiginosos e inconstantes.
Nessa seara de possibilidades fruídicas de realocações que o metáporo contribui para
sentir e perceber o quanto as qualidades de gêneros se encontram como um processo de
fruição e despretensioso de objetivação no campo da comunicação; além disso, o metáporo
pode ser uma forma de compreender a comunicação de modo mais livre, sem as amarras de
considerações conclusivas e a demarcação e segmentação para determinados públicos. É
importante considerar que o metáporo, como o próprio idealizador desse conceito, Ciro
Marcondes Filho (2013), afirma que ele não pode ser considerado como sendo um método,
desse modo, vamos entendê-lo como sendo um caminho reflexivo para compreender as
relações estabelecidas nos espaços de alteridade e o quanto esse modo de pensar pode
contribuir para o engrandecimento do campo da comunicação. O metáporo, de acordo com o
autor, acompanha o seu objeto em seus desdobramentos, abrindo caminhos, sulcos e poros
para a compreensão dos processos da comunicação; “o objeto segue seu caminho e nós o
acompanhamos, sem script anterior, sem roteiro predeterminado, vivendo o próprio
Acontecimento enquanto se pesquisa” (Marcondes Filho, 2013, p.58). Quando o autor
considera Acontecimento, com letra maiúscula, é por compreender que não é apenas um fato,
um episódio, mas um intervalo de transformação, uma atmosfera que a comunicação pode
realizar e mudar as condições estabilizadas. É importante no metáporo a imersão no objeto,
quando o sujeito mesclando-se ao objeto, a pesquisa se torna de fato uma participação
contemplativa e verdadeira de categorias científicas.
O termo metáporo se constitui a partir da derivação do prefixo meta, de origem grega,
que significa “para além”, “do outro lado” e a palavra poros, que confere a possibilidade de
passagem, trânsito. Marcondes Filho se apropria dos conceitos de Sara Kofman, uma das
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seguidoras da filosofia de Gilles Deleuze, para sugerir a noção de passagem e fluidez
enquanto uma relação de fruição. Assim, o metáporo “seria o ato de construir a passagem, de
ir se abrindo um caminho que vai se fechando atrás de si, como um caminho da não-fixação
contínua” (Dantas, 2012, p.8). O metáporo, ainda de acordo com o Marcondes Filho, evoca a
capacidade e as qualidades de sentir o objeto enquanto um fenômeno comunicacional,
comprometendo-se a realizar observações do presente, sem muita interferência do resgate do
passado, tão pouco previsões para o futuro. Além disso, ao relato metapórico cabe
aproximações com a produção literária, o que não o isenta de propor conexões e
aproximações e paralelismo sobre o objeto observado e, a partir desse relato, que é possível a
realização de transformações.
Esse conceito integra as várias reflexões de Marcondes Filho de reformulação do
campo da epistemologia da comunicação que compreende a Razão Durante, que é formulada
seguindo o preceito de que há comunicação nos intervalos das relações de fruição: no vazio
do silêncio de prazer de uma obra, no gap de um pensamento livre, nos períodos de passagens
e nas interfaces realizadas com o “outro” que proporcionam várias qualidades de sentir. Mais
uma vez, a presença do outro é aclamada de modo mais concreto, utilizando a interação para
que haja comunicação. A ideia de Marcondes Filho abre uma fenda no campo da
comunicação ao oferecer modos de praticar e compreender a comunicação como antes não
houvera, uma forma de estabelecer comunicação libertária que não se acalenta pelo trânsito de
vários poros que estão abertos para navegar.
Na visão de Eduardo Duarte (2003), a Razão Durante, proposta por Marcondes Filho,
contempla a ampliação do objeto e novas formas de compreender a comunicação no meio
social, oferecendo, inclusive diálogos com outras áreas do conhecimento para a fruição,
propondo uma nova perspectiva para o campo e objeto da comunicação.
O objeto e o campo da comunicação redimensionados abrem
possibilidades metodológicas. [...] Isso implica criação constante de
novos métodos, reconhecimento explícito dos limites naturais de cada
método e revisão das ferramentas já utilizadas que nos permitem
chegar até aqui levantando questões sobre formas de re-utilizá-las
(DUARTE, 2003, p.53).
O metáporo, dessa forma, se torna uma nova reflexão para a comunicação, sendo que
essa não é mais entendida apenas pela epistemologia tradicional de tê-la enquanto uma taxa
de informação que trafega de um ponto a outro por meio de um canal. Para que haja
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comunicação, deverá haver o deslocamento dos espaços, a fruição entre sujeitos e objetos e a
liberdade de contemplar, mesmo no silêncio, a alteridade do outro.
3. POROS COMUNICANTES DAS SEXUALIDADES
Os posicionamentos teóricos apresentados até agora dão base para as nossas
reflexões para considerarmos o nosso objeto de pesquisa: a fluidez dos gêneros nas revistas
Trip e Tpm. Um leme para o nosso relato é compreender a desterritorialização deles em solos
mutáveis e acionar a comunicação como uma passagem para sentir essas novas propostas para
ser homem e mulher. Não é, certamente, a nossa proposta aqui de profetizar que na atualidade
não haja mais sentido as afirmações de quem quer que seja: “Eu sou homem” ou “Eu sou
mulher”, todavia, é perceber que esses discursos possam estar reterritorializados em outras
formas de expressão e que contemplem uma gama de possibilidades que são rebeldes aos
ditames da biologia ou das estruturas socialmente construídas e que a comunicação seja uma
aliada aos momentos de fruição das várias qualidades de ser mulher ou homem, incluindo
também as demais representatividades da diversidade sexual.
Perceber que as duas publicações estariam caminhando para que as barreiras de
gêneros fossem rompidas é algo muito valioso, reconhecendo que a partir das edições do
segundo semestre de 2011 trariam as mesmas reportagens para o conteúdo de ambas.
Entretanto, a fragmentação identitária da revista tenha começado muito antes desse episódio,
ainda na gênese da revista Trip, no final dos anos de 1980. A publicação foi desenvolvida
para o público masculino e, de alguma forma, se desenvolvia na perspectiva de trazer temas
comumente inseridos nesse universo: ensaios sensuais de mulher, comportamentos
masculinos, editorais de moda voltados aos homens. Mas outras propostas editoriais eram (e
continuam) descartadas da linha editorial da Trip como as novidades no meio automobilístico,
lançamento de novas tecnologias para lazer, fórmulas para aumentar o desempenho sexual e
recomendações para conquistar mulheres. O diferencial da Trip é de ofertar ao leitor o acesso
a conteúdos que apresentam reflexões variadas sobre assuntos que geram polêmicas como a
legalização do aborto, das drogas, casamento gay, por exemplo. O discurso fluídico, o
planejamento visual agradável e a poética das imagens contribuem para que haja movimentos
de experiência estética entre quem lê a revista e os conteúdos dela.
A proposta de se cercar pelos discursos masculinizados normalizantes como veicular
na capa mulheres semi-nuas (muitas vezes em posições eróticas) não impossibilita que em
outras edições um homem com o dorso nu viesse estampar alguma capa (ou várias delas).
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Atores, modelos (tanto homens como mulheres), atrizes, ex-presidentes da República, gays,
transexuais, ilustrações, animais, grupos de pessoas, indígenas, algumas frases e crianças ou a
ausência de tudo isso poderiam (e ainda podem) ser motivo para as capas da revista Trip. A
diversidade de representações de masculinidades é algo muito presente na construção
discursiva e identitária da revista; propostas livres e independentes que não se limitam a uma
única formulação maçante. Exemplos da fluidez de apresentação da masculinidade da revista
ficam explícitos em vários momentos como na edição de número 204, de outubro de 2011,
quando dois homens se beijando estampam a capa e a revista veicula vários temas pertinentes
à diversidade sexual como a criminalização da homofobia, adoção de crianças por casais
homoafetivos e um leque de representações de gays que fogem à regra de homens de corpos
torneados em músculos.
No ano seguinte, a edição de nº 214, de setembro de 2012, a Trip trouxe um dossiê
sobre pênis, completando vários assuntos sobre o órgão ou a ausência dele. Para ensaio
fotográfico sensual, quem o estampa é a modelo, jornalista e transsexual Ana Carolina Marra,
antes dela apenas Roberta Close teve a audácia em posar nua para uma revista masculina de
circulação nacional. Na mesma edição há convidados que falam abertamente sobre as
dificuldades de enfrentamento da impotência sexual, as relações de prazer com o corpo e
algumas ressignificações sobre a identidade de ser homem pela plasticidade do gênero. É
interessante essa edição que, de alguma forma, sugere a castração do macho e o
enfraquecimento de uma cultura falocêntrica ao apresentar a legitimidade e visibilidade de
várias outras qualidades de ser homem e as diversas chaves para interpretar o pênis e os
diversos mecanismos de lidar com a sexualidade.
A revista Tpm, que representa a sigla Trip para mulheres, nasceu na intenção de
propor uma publicação que fosse direcionada ao público feminino, mas que não apenas
tivesse assuntos pertinentes às demais revistas existentes no mercado. Isso explica o motivo
da sigla, uma mulher que é diferente, incomoda e alheia à condição marmorizante por signos
pré-estabelecidos. Entretanto, sugestões de maquiagens, roupas e formas de controle do corpo
ainda estão presentes nas páginas da revista, o que não tira o mérito da qualidade editorial da
Tpm. Essa publicação não determina de modo incisivo apenas uma qualidade de ser mulher,
mas contempla um leque de possibilidades.
Mesmo havendo as particularidades entre os conteúdos das revistas, há pelo menos
dois anos muitas das matérias de ambas são as mesmas. As diferenças editoriais são a imagem
da capa, o editorial distinto, os ensaios fotográficos sensuais, as editorias de moda e as
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colunas que são assinadas pelos editores ou autores convidados3, os demais assuntos podem
ser encontrados nas duas revistas. Não podemos deixar de levar em consideração que o uso
das matérias em ambas as revistas, além de acompanhar as possibilidades de confluência entre
gêneros, está relacionado também a uma questão de ordem econômica por oferece redução de
custos para a produção de conteúdos. Por outro lado, podemos perceber que, sendo um
produto que precisa dos mecanismos do capitalismo para continuar a produzir, será que a
fórmula encontrada não estaria fadada ao fracasso se não houve o reconhecimento da
experiência estética entre emissores, receptores e conteúdos? Ou seja, adotando essa
possibilidade editorial, acreditamos que as revistas não sobreviveriam pelo tempo que ainda
está circulando com a nova proposta editorial.
O movimento da editora de amenizar as diferenças entre ambas as publicações não
pode ser analisada apenas pelo viés mercadológico, mas pode ser compreendido também
como um fenômeno comunicacional que está acontecendo. A possibilidade de unir conteúdos
das publicações transpõe as barreiras dos gêneros, enfraquecendo as fronteiras daquilo que é
costumeiramente reconhecido como sendo pertencente aos universos masculino e feminino. A
despeito de haver códigos que não são abolidos, as revistas proporcionam referências que são
originadas nos espaços de fronteiras, no contato com outro, com o novo, a alteridade que se
encontra na prática metapórica de fruição dos gêneros. Para perceber essa possibilidade de
contato com outro universo pelo reconhecimento da reterior, recorremos mais uma vez às
observações de Eduardo Duarte (2003) acerca dos objetos da comunicação, a alteridade de
conteúdos pode ser entendido como um objeto da comunicação, pois, é dentro dessa atividade
que surgem novas propostas de estudos e, assim,
[...] torna-se objeto da comunicação o fenômeno do encontro de
planos cognitivos que pela percepção do outro são arrastados para
uma fronteira criativa de novas formas cognitivas. Torna-se objeto da
comunicação essa interface e suas propriedades, o processo de
estabelecimento do vínculo que permite o desenho de uma fronteira.
Torna-se objeto da comunicação o que emerge, o terceiro plano que
não havia antes do encontro de todas as partes dialogantes. Torna-se
objeto da comunicação o estar em relação, ou melhor, a troca
(DUARTE, 2003, p.51).

3

Na revista Tpm, há uma coletânea de artigos que compõem a sessão Badulaque, já na revista

Trip, mesmo havendo a veiculação de apenas um artigo, esse espaço não apresenta um nome
específico.
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A produção de conteúdos que possam transitar com mais liberdade sem os entraves
das denominações identitárias ou de gênero é uma possibilidade de comunicação que precisa
ser levada em consideração, pois dentro desse caminho podem ser visualizadas passagens com
os poros abertos para transitar em outros espaços desterritorializados. A alteridade dos
conteúdos das revistas promove a flutuação das concepções de gênero e identidade de modo
audacioso e, por que não perverso já que não se intima pela cadastração e desliza sobre as
estruturas de poder. Essa proposta reconhece e invade os caminhos que são cavados para o
investimento em diálogos, não autoritários, mas fluídicos.
O fato de existir a mera transposição e veiculação de conteúdos entre as publicações
não pode ser interpretado como uma relação que possa despertar a alteridade entre os/as
leitores/as das revistas, essa operação é entendida apenas de modo mecânico e energético
como uma tomada de decisão qualquer. Entretanto reconhecer que alguns conteúdos podem
ser apreciados e estetizados, tanto por homens como por mulheres, é de certa forma, promover
a relação de alteridade, quebrando paradigmas, despertando diálogos entre pessoas de sexo
diferentes, reconhecendo em cada uma das esferas competentes as interseções possíveis para
interações e diálogos.
A edição de número 244 da revista Trip, de julho de 2015, traz como tema central o
assunto vergonha. Na gama de possibilidades de expressar esse sentimento, há matérias sobre
a vergonha de devedores que têm o nome sujo na praça, o resgate da memória de momentos
vergonhoso na história como a morte de militantes em períodos ditatoriais e o regime
escravocrata brasileiro, por exemplo. E em ambas as publicações, é veiculada a matéria com
título daquele que seria uma vergonha para alguns homens, a dimensão pequena do pênis. Na
chamada da Tpm da edição do mesmo mês, de número 154, se encontra uma chamada na capa
“Pau pequeno, porque o tamanho do pinto ainda é o maior embaraço masculino”. O que
poderia soar como deselegante ou constrangedor, na verdade, traz à tona justamente a
intenção de diálogos entre dois universos que podem parecer distantes. Reconhecer as aflições
e desejos da sexualidade do outro é despertar uma interção EU-TU de modo contemplativo,
sem o caráter inquisitor dos papéis socialmente construídos. As propostas de alteridade
reconhecem no outro a integridade do eu, uma simbiose que não visa apenas o
reconhecimento no/do outro para um interesse pessoal, mas na interação fruídica envolvida
nas experiências estéticas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As colocações percebidas nesse texto pelo metáporo possibilitam entender que
mesmo havendo uma condição normalizante midiática sobre a divisão pragmática entre sexo,
gênero e identidade, há, mesmo que não de forma abrangente, notas que apontam a fragilidade
e a fragmentação dessas qualidades e as intenções de fomentar outras concepções discursivas
e de representação. O metáporo, além de ser um caminho que favorece a fruição entre objeto e
pesquisador, por si só se torna um experiência estética capaz de desatar os nós dos modos
tradicionais de sugestionar as teorias e metodologias a comunicação; a própria existência dele
é uma experiência estética enriquecedora.
Quando colocado em interface aos movimentos comunicacionais, o metáporo não
categoriza, tão pouco classifica esses fenômenos, até porque essa não é a sua propriedade.
Todavia, descortina caminhos para compreender de modo fluídico como essas mudanças são
possíveis ao conceber a alteridade com um modo de comunicação. As revistas Trip e Tpm se
tornam expoentes para a fruição dos gêneros e das sexualidades no universo midiático, pois,
no envolvimento metapórico, as publicações promovem o deslocamento de representações
incisivamente delimitadas das qualidades de ser homem e ser mulher. Não sejamos inocentes
que apenas as propostas discursivas das revistas analisadas já apresentam mudanças
completas de alteridade no que tange as representações de mulher e homem na sociedade
contemporânea, destarte, por vias ainda escassas, é possível experienciar o metáporo do
gênero de modo livre para visionar uma possibilidade de perceber as fronteiras do sexo
minimamente mais livres.
Diluindo as fronteiras dos sexos e mesclando os universos masculino e feminino em
manifestações de alteridade, as revistas não incentivam que as identidades e os gêneros não
estejam recortados na carne nas áreas genitais, mas compreendidos pelas subjetividades e nos
valores estéticos que estão inscritos nas vivências e na alma de cada um de nós.
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RESUMO
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa que está em curso cuja perspectiva é abarcar a
análise de anúncios publicitários de moda em quatro revistas, Vogue, Men’s Health, GQ e
Women’s Heath, problematizando as proposições de relação de gênero nelas contidas com a
finalidade de se promover um debate sobre a equidade destas relações. Aqui será trabalhada
uma abordagem quantitativa, primeira etapa de análise – que, integralmente, acontece numa
perspectiva quali-quantitativa –, mediada por dois anúncios contidos na revista Vogue de
novembro de 2014. Como metodologia é utilizada uma grade de análise de dados que aponta
elementos de identificação que propõem a maneira como as personagens dos anúncios foram
construídas. A grade, por sua vez, é dividida em dois eixos de análise, Campo e Fora-de-Campo
(SILVA, 2008), que dizem respeito ao enquadramento e ao recorte tempo-espacial capturados
em uma fotografia e ao contexto ao qual está inserida a mesma fotografia, respectivamente.
Palavras-chave: Publicidade. Relações de Gênero. Fotografia. Revistas. Vogue.
INTRODUÇÃO
Para o discurso publicitário, se utilizar e imagens é um recurso fundamental, uma vez
que a imagem possui a capacidade, conforme Silva (2013, p. 45) de “comunicar significações
que muito dificilmente poderiam ser expressas por simples palavras”. Para além disto, seu uso
pode fazer as vezes de textos extensos, tornando a visualização de anúncios mais agradável a
quem lê.
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Sabendo disto, este trabalho tem a intenção de identificar a maneira como as imagens
de anúncios publicitários na revista Vogue de novembro de 2014 propõe as relações de gênero
em suas peças publicitárias, para tanto, será dividido em 3 partes:


Discussão sobre a imagem e a fotografia e o papel que possuem para a publicidade;



Discussão sobre a publicidade e algumas pontuais características;



Apresentação da metodologia utilizada, bem como sua utilização em dois anúncios.

FAZER VER: A IMAGEM E A FOTOGRAFIA
Além das funções já descritas acima, em relação à imagem, outra característica
fundamental é a exclusão de possibilidades para leituras dúbias, uma vez que, através deste
recurso, o conteúdo de anúncios se direciona à sua proposta e, quando não suficiente, se utiliza
de textos de apoio, o que é bastante comum.
Porém o uso de imagens não se limita a apenas isto, elas carregam consigo enorme
importância cognitiva, indo além da semântica, pois, como elucida Berger (2012), a visão é
capital para estabelecer o lugar de cada pessoa no mundo e, apesar de sempre ter-se tentado
explicar este mundo com palavras, elas não são suficientes para fazê-lo. É obvio que o autor se
refere às pessoas que possuem este sentido, as demais se orientam de outras maneiras.
Assim sendo, o que está contido em uma imagem pode nunca ser colocado em palavras
de maneira adequada. Entendendo a importância deste recurso, fica evidente que a recepção de
uma peça gráfica contem subjetivações, uma vez que, apesar de ser a mesma figura
representada, cada indivíduo a entenderá de uma forma, justamente por não ser completamente
traduzível para qualquer idioma.
Outro fator importante que contribui para este subjetivação é o fato de que, retomando
o autor, as vivências, o repertório e as crenças dos indivíduos também influenciam em sua
maneira de ver o mundo e, consequentemente, compreender imagens, de maneira que nunca se
vê apenas aquilo sobre o quê os olhos fitam, mas a relação entre isto e o contexto individual de
cada um. Para além disto, a forma de ver, por sua vez, também afeta sensações e a maneira de
se compreender aquilo em que se acredita e se sabe.
O papel, portanto, desta pesquisa, não é o de compreender completamente as peças
publicitárias contidas no corpus, pois, conforme visto acima, além de ele possuir subjetividades
que vão além de um conjunto de indivíduos, há elementos que não são interessantes para a
investigação por não se adequarem a seus objetivos.
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Toda imagem é, portanto, uma construção, uma visão que foi recriada ou reconstruída
e que possui elementos subjetivos de seu autor, sua visão própria sobre o assunto determinado
(BERGER, 2012). Com a imagem fotografada não é diferente, aliás, esta é uma distinta de seus
predicados, uma vez que a fotografia não é apenas o clicar de uma câmera fotográfica, mas a
visão específica de um produtor de uma fotografia ou de uma equipe intencionada a produzir
uma fotografia. Para tanto, há uma sequência de elementos planejados antes do disparo cuja
finalidade é torna a captura tão fiel ao real possível, estimulando nela outro fator importante, a
persuasão, que
não está diretamente ligada ao real, mas muito mais ao fazer acreditar ser real, de tal
forma que o receptor acredite na informação que a ele está sendo cedida, identifique
a sua proposta e encontre-se dentro daquela realidade ficcional, podendo até embater
sua proposição em casos específicos, mas tomando-a como verdadeira no âmbito
geral (RIBEIRO, 2015, online).

Desta maneira, temos que, ainda que o indivíduo que faz a leitura do anúncio, o
receptor, saiba que aquilo não é pertinente à sua realidade, é pertinente à realidade proposta
daquela universo e, mesmo que haja embate, se fizer parte do público-alvo, há grande chance
de haver aceitação por sua parte, ainda que, conforme o exposto acima, haja influência de suas
subjetividades.
Ainda se faz capital dizer que, a imagem é além do tempo: o que se modifica é seu
suporte, que envelhece, e seu contexto, que se modifica conforme o tempo e espaço em que está
sendo acessado (BERGER, 2012). É importante isto ser esclarecido, pois o suporte faz parte da
unicidade de uma obra, ou seja, cada revista com as quais a pesquisa está lidando tem uma
característica própria e singular, o que vai influenciar diretamente na maneira como será lida
por seu público consumidor.
Em suma, a imagem é de grande importância para a publicidade pois, através dela é
que se mostra aquilo que, por diversos motivos, faz-se difícil na leitura literatizada, além de ser
mais interativa, dinâmica e persuasiva para seu público, que a interpreta relacionando com seu
repertório individual, de acordo com o contexto social, histórico e cultural em que está incluído.
Para além disto, ainda, a própria imagem, e nisto se destaca a fotografia, é a captura imagética
de uma situação temporal sob a visão de quem a efetuou e o suporte e espaço nos quais está
inserido modifica a sua leitura.
A partir deste momento, este trabalho irá se deter apenas à fotografia, que, reitera-se,
é tipo especial de imagem e que, conforme elucida Silva (2013), quando associada à
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publicidade, tem grande envolvimento com a moda, elemento trabalhado nos anúncios das
revistas analisadas.
A esta captura espaço-temporal, presente nas produções fotográficas, pode-se cunhar
o conceito de Campo e ao contexto ao qual ela faz parte, pode-se cunhar o conceito Fora-deCampo, elaborados por Aumont (2011) e Dubois (2001) e que Silva (2008) se utiliza para dar
alento à sua metodologia, aqui utilizada, que será novamente abordada – com maior
profundidade – mais a frente: Campo e Fora-de-Campo.
CONSTRUIR E MOSTRAR: A PUBLICIDADE
A publicidade, fundamentalmente, é ambiente de comunicação cuja proposta é
diferenciar elementos comerciais, podendo ser estes produtos ou serviços, e inserir seu target4
no mercado de consumo, de acordo com Turner (1965). Porém não se detém a apenas isto,
segundo Bigal (2009), possui estrito compromisso para com a criatividade, o que faz com que
as suas produções saiam frequentemente do plano convencional e objetivo, entrando no plano
do inesperado e do subjetivo. Dentro do campo da moda isto se intensifica, o que é possível
identificar observando seu tipo específico de publicidade, que muitas vezes não possui qualquer
sentido aparente – nem procura aparentar qualquer sentido –, trabalha apenas com conceitos
inerentes à marca.
Neste sentido, Ribeiro (2015, online), se utilizando das palavras de Turner, elucida
que, a maneira como é utilizada, através dos tempos, “resulta em uma transformação estrutural
na publicidade, que por sua vez adquire formato cada vez menos proclamativo e cada vez mais
persuasivo”. Quando se associa esta característica histórica da publicidade a anúncios de moda,
fica mais esclarecido o porquê de ser preferível trabalhar conceitos e não funcionalismo neste
nicho: Uma vez que o mercado da moda é bastante abrangente, trabalhar apenas características
objetivas (ou seja, proclamativas) em nada diferenciaria um produto do outro, sendo que quanto
mais funcional fosse a peça publicitária, menos se destacariam as peças de vestuário. O
contrário, portanto, é real: quanto mais persuasivas forem as peças publicitárias, maior será o
valor atribuído, não às peças de vestuário, mas à marca que as gerencia, ocorrendo, desta forma,
a diferenciação de mercado, por irem os conceitos propostos pelas marcas de encontro com os
conceitos importantes para o seu público consumidor.

4

Palavra comumente utilizada em meio publicitário como sinônimo para público-alvo,

uma vez que significa alvo em inglês.
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A lacuna entre o que a publicidade realmente oferece e o futuro que promete
corresponde à lacuna entre o que o espectador-comprador sente que é e o que ele
gostaria de ser. As duas lacunas se resumem a uma, que, em vez de ser preenchida
pela ação ou pela experiência vivida, é preenchida por devaneios fascinantes (Berger
apud Vestergaard; Schorder, 1994, p. 129-132).

A publicidade direcionada à moda, portanto, não tem intenção de demonstrar aquilo
que de fato o uso de seus produtos possa proporcionar a seu público consumidor, o que seria
inviável, visto que o mercado possui muitos produtos cujas funções são semelhantes, mas sim
de demonstrar aquilo que será benéfico ao seu plano subjetivo, a alimentação da fantasia.
QUAL É A LÓGICA? METODOLOGIA E ANÁLISE
Este artigo é uma prévia da investigação trabalhada na pesquisa “Imagens publicizadas
de gênero em revistas”, gerenciada pelo GP Fos. Tal pesquisa objetiva identificar as relações
de gênero propostas pelos anúncios publicitários contidos nas revistas Vogue, GQ, Men’s
Health e Women’s Health em suas edições de novembro de 2013 e 2014.
Acontece através da metodologia Campo e Fora-de-Campo (SILVA, 2008), cuja
proposta é dividir a análise fotográfica em Campo, que corresponde a todos os elementos que
compõem e se encontram dentro do enquadramento fotográfico, a captura imutável espaçotemporal de algo, alguém ou ambos; e Fora-de-Campo, que corresponde à extrapolação deste
quadro, a exploração do espaço-tempo que circunda a captura fotográfica, ou seja, o contexto
ao qual ela estava contida no momento de seu disparar.
Uma fase da análise é complementar à outra, pois um elemento só pode ser decifrado
de maneira fiel quanto possível quando também é levado em consideração o seu contexto, caso
contrário, quando o elemento está descontextualizado, podem ser geradas interpretações dúbias
e até contrárias à realidade dele.
Assim sendo, o trabalho se divide em duas perspectivas, a qualitativa e a quantitativa,
de maneira que:
A.

esta acontece através da coleta de dados de todos os anúncios e editoriais de

moda que promovam as marcas ou produtos contidos em todas as oito revistas e que possuam
fotografia de pessoa ou vestígio de pessoa, mediados por tabela exibida à frente (tabela 1),
elaborada em conjunto com a Professora Doutora Maria João Silvestre Cunha, do Centro
Internacional de Estudos de Gênero (CIEG) da Universidade de Lisboa com elementos que,
posteriormente, se adequaram à metodologia de análise anteriormente explicada, Campo e
Fora-de-Campo; e
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B.

aquela, através do processamento dos dados colhidos na etapa anterior,

associandoos a conceitos adquiridos nas bibliografias consumidas pelo GP, que ocorre
consoante às demais etapas, além de relacioná-los com outras questões, como, por exemplo, as
raças/etnias prevalecentes nas revistas apontadas e a maneira como ela as alvitra, elementos
endossados pela Doutora Sátira Machado.
Uma vez que algumas práticas sociais implicam, mediadas pelas representações
relacionadas à aparência, a maneira de vestir-se, a sexualidade e a maneira de se comportar,
normativas morais de comportamento dirigidas a homens e a mulheres – que, quando não
respeitadas, geram diversos estranhamentos–, esta pesquisa se justifica pela procura de
significados construídos pela moda que possam, ou não, ir de encontro com estas normativas,
buscando entender se tais revistas propõem conceitos que vão de encontro com os supracitados
elementos, para que, finalmente, se compreenda quanto as tendências da publicidade de moda
promovem preconceitos de conexos às relações de gênero.
Ainda é importante estabelecer que a atual pesquisa é originada de uma anterior,
intitulada “Vogue e Men’s Health e as imagens publicizadas de gênero”, que, ao seu decorrer,
teve procura de outros acadêmicos – atuais membros –, o que, naquele momento, foi visto como
uma oportunidade de sua ampliação, visto que foi estreada apenas com as revistas contidas em
neste título próximo-passado, também nas edições de novembro dos anos de 2013 e 2014.
Outro elemento capital de ser informado é que a pesquisa ainda está acontecendo, desta
maneira não há ainda conclusões que dela podem ser retiradas. A etapa de obtenção de dados
está parcialmente concluída, é necessário que os dados sejam socializados com o restante do
grupo através de conferência para que esteja plenamente executada. Há ainda a etapa de
investigação bibliográfica, que também está parcialmente concluída e que segue até a conclusão
do trabalho. As etapas restantes, que ainda não foram principiadas, são o processamento dos
dados coletados das revistas e suas devidas análises.
Este artigo irá tratar especificamente da revista Vogue, com o intuito de demonstrar o
funcionamento do processo, para tanto, é necessário saber algumas características que
contextualizam a revista, ou seja, alguns dos elementos que compõem o Fora-de-Campo dos
anúncios que aqui serão trabalhados.
A primeira veiculação da revista aconteceu na cidade de Nova Iorque, em 17 de
dezembro de 1892, destinada às mulheres da alta sociedade de sua época. Seus
idealizadores foram Arthur Baldwin e Harry McVickar. Tamanho era o sucesso da
revista, logo recebeu uma periodicidade quinzenal, em 1902 e, em maio de 1975, veio
para o Brasil mediada por Luis Carta. Atualmente é operada em vinte países, em dez
com produção própria e em outros dez com através de licença. São, respectivamente:
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Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Espanha, Japão, Taiwan,
Rússia, México; e África do Sul, Austrália, Brasil, China, Coréia, Grécia, Holanda,
Hungria, Índia, Polônia, Portugal, Romênia e Suécia. Voltando ao Brasil, no país, a
revista se dirige ao público feminino pertencente às faixas sociais A e B (SANTOS e
CORREA apud SILVA, 2015, online).

A caráter de exemplo, as imagens a seguir serão analisadas conforme o percurso da
pesquisa e adiante estão dispostas as tabelas de dados e de seu recolhimento:

CHANEL

IMAGEM 1: CHANEL
FONTE: VOGUE, NOVEMBRO, 2014

BO.BÔ

IMAGEM 2: BO.BÔ
FONTE: VOGUE, NOVEMBRO, 2014

105

GRADE DE DADOS
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Raça/Etnia

Contexto

Posição Relativa das Figuras

Aspecto

1. Branca (caucasiana)
2. Negra
3. Parda
4. Oriental
5. Árabe
6. Indígena
1. Familiar
2. Esporte
3. Praia
4. Trabalho
5. Exterior Urbano
6. Exterior Campestre
7. Indiferenciado
8. Interior/Casa
9. Escolar
10. Saúde (hospital, consultório, gabinete)
11. Lazer (cinema, teatro, concertos, restaurante)
12. Compras (lojas, supermercado, shopping)
1. Mulher deitada
2. Homem deitado
3. Mulher e homem deitados
4. Mulher de pé
5. Homem de pé
6. Mulher e homem de pé
7. Mulher sentada
8. Homem sentado
9. Homem e mulher sentados
10. Mulher ajoelhada
11. Homem ajoelhado
12. Homem e mulher ajoelhados
13. Homem de pé e mulher sentada
14. Mulher de pé e Homem sentado
15. Homem de pé e mulher deitada
16. Mulher de pé e Homem deitado
17. Homem de pé e mulher ajoelhada
18. Mulher de pé e homem ajoelhado
19. Outra posição
20. Indeterminada
1. Sofisticado
2. Sedutor/Atraente
3. Descontraído/Esportivo
4. Descuidado
5. Ágil / Focado/ Concentrado
6. Outro
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Expressão do rosto

Relação de Poder Aparente

Tipo de Ação das Personagens

Enquadramento Dominante
Marca
Slogan

Tipo de Texto

Função do Texto

1. Séria
2. Risonha/Alegre
3. Sonhadora/Pensativa
4. Sensual/Sexy
5. Triste
6. Irada/Raivosa
7. Apática
8. Outra
1. Domínio
2. Submissão
3. Inexistente
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sedução
Brincadeira/Alegria
Violência/Agressividade
Romance
Apática
Utilitária ou pragmática (por ex. compras)

1. Plano de Expressão
2. Plano de Ação
3. Ambiente
1. Sim
2. Não
1. Sim
2. Não
1. Utilitário
2. Informativo
3. Apelativo
4. Emotivo
5. Assinatura
6. Sem texto
1. Âncora
2. Substituição
3. Sem texto

TABELA 1: GRADE DE DADOS
FONTE: GP FOS
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QUANTIFICAÇÃO DOS DADOS
Revista

FORA-DECAMPO

CAMPO

1. Vogue

2.
Vogue

Edição

2

2

Periodicidade

1

1

Localização do
Anuncio

6

5

Tipo

1

1

Produto/Serviço

3, 4, 5

4, 5

Figura
Representada

8

8

Raça/Etnia

1

1

Contexto

8

5

Posição Relativa
das Figuras

7

4

Aspecto

3

3

Expressão do
Rosto

1

3

Relação de Poder
Aparente

1

3

Tipo de Ação das
Personagens

6

2

Enquadramento
Dominante

3

3

Marca

1

1

Slogan

2

2

Tipo de Texto

2

2

Função do Texto

1

1

TABELA 2: QUANTIFICAÇÃO DOS DADOS

No Fora-de-Campo, a maior parte dos dados são idênticos, uma vez que a revista, a
edição e a periodicidade são as mesmas, tal qual o tipo de imagem analisado. O único elemento
que difere é a localização do anúncio, na primeira peça, página dupla, na segunda, verso de
contracapa.
No Campo, os elementos começam a s diferenciar. Em ambos os casos, as marcas
anunciantes têm roupas e acessórios como produtos e a Chanel ainda conta com perfumaria.
Ambas as peças contam com mulheres caucasianas, até porque a modelo destacada é a mesma
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(Cara Delevigne) – ainda que seja a mesma modelo, isto é importante de ser destacado, pois as
características da modelo é que vão de encontro com aquilo que a marca quer promover e não
o contrário. A primeira peça conta com um ambiente interno e rústico, de uma coloração
acinzentada que parece confundir as paredes e o chão por haver tons parecidos, além disto, há
halteres, que dão impressão de o ambiente ser uma academia de musculação. Já a segunda, com
um contexto externo, num ambiente que aparenta ser a parte frontal de uma quitanda. No
primeiro anúncio, a personagem está em pé, enquanto no segundo, está sentada.
Apesar de a mesma numeração no item “Aspecto”, o primeiro anúncio condiz com o
elemento “Esportivo”, uma vez que possui vários halteres e a personagem, inclusive, se exercita
com um deles, o segundo condiz com o elemento “Descontraído”, uma vez que a personagem
está em uma situação pouco comum, tratando a fatia de melancia que possui em mãos tal qual
um telefone celular, de maneira recreativa. No primeiro anúncio, a personagem traz em seu
semblante seriedade, enquanto no segundo, ainda que dificilmente identificável, possui uma
expressão, que dentre todas as possiblidades, ais se adequa à pensadora, pois está olhando em
uma direção diagonal, como quem não está focando algo senão seus próprios pensamentos.
Ainda no campo, a primeira publicidade aparenta representar domínio, uma vez que a
personagem está com os pés sobre o elemento de maior significância no que diz respeito à força,
o halteres maior, dominando a ele e aos outros menores, numa demonstração de poder, já a
segunda publicidade não possui representatividade aparente de poder. A personagem da Chanel
está agindo de maneira pragmática, uma vez que a atividade executada exige repetição, exige
ser habitual, caso contrário não traz resultados, já a personagem da Bo.Bô encara a situação
com dinâmica, agindo com brincadeira ao encarar de um pedaço de fruta como celular, há ainda
a sua posição, o outro braço esticado longe do corpo, que reforça isto e, para além, o forte
amarelo de seu vestido serve como mais um reforço, uma vez que o amarelo é uma cor
dinâmica. O enquadramento dominante de ambas as publicidades está de acordo com um plano
ambiente, ainda que o ambiente seja mais executado no primeiro caso. Por fim, em ambas, há
marca mas não há slogan, seu texto é informativo e serve como âncora, uma vez que possui
apenas endereços, físico e virtual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante reiterar que o a pesquisa ainda está em andamento e que existem etapas
importantes que ainda não foram concluídas ou que nem sequer foram principiadas. Se dá numa
perspectiva quali-quantitativa, a primeira etapa, quantitativa, diz respeito à quantificação de
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dados, conforme o exposto acima, enquanto a etapa seguinte, qualitativa, buscará entender
elementos mediante a um processo de interpretação que deve manter uma relação de
objetividade para com as revistas, como Silva (2015) dispõe, tomando os conceitos de Orozco
Gómez, “quem investiga qualitativamente deve se envolver com o objeto de pesquisa e aos
poucos descobre novos elementos, novas relações, sempre cuidando para que sua compreensão
não seja exclusivamente objetiva”. Desta maneira, a análise qualitativa procurará, através de
interpretação dos dados colhidos na etapa quantitativa, elementos nos anúncios das quatro
revistas apontadas, afim de encontrar significações representativas das relações de gênero. Num
outro momento, posterior, ocorrerá a escolha de anúncios para a análise qualitativa, focando
também as relações de gênero.
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VISIBILIDADES LGBT NO MATERIAL JORNALÍSTICO DO IGAY1
Matheus Bertoldo Bazeggio da Rocha2
Pâmela Caroline Stocker3
RESUMO
O presente artigo analisa pautas e representações de identidades sexuais e de gênero no
conteúdo jornalístico do iGay, seção voltada para o público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transexuais e transgêneros) do portal brasileiro IG. Ampara-se nas teorias
construcionistas do jornalismo para falar sobre o papel social do jornalista na construção e
manutenção da realidade, além dos estudos feministas pós-estruturalistas e da teoria queer
para se discutir questões de poder e gênero e a heteronormatividade. Através da Análise de
Conteúdo, foram analisadas 123 publicações da seção "Notícias" do iGay num período de três
meses (de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015), buscando identificar a visibilidade dada às
diferentes categorias identitárias presentes no movimento LGBT. Com base nos resultados
encontrados, conclui-se que o iGay, por mais que proponha alguns espaços para a difusão da
diversidade, reflete algumas rotinas da mídia tradicional, dando visibilidade
predominantemente às representações homossexuais (76%), sendo destas 56% masculinas.
Palavras-chave: Jornalismo digital. Imprensa LGBT. Gênero. Sexualidade. Representação.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil tem apresentado uma extensa agenda de pautas ligadas a população LGBT
nos últimos anos, principalmente no campo político, o que acaba se refletindo na produção
jornalística. Assuntos relacionados às temáticas de gênero e sexualidade se mostram cada vez
mais presentes nas discussões sociais, com espaço para a representatividade e voz do
movimento LGBT (ou parte dele). Ainda assim, é possível notar um movimento conservador
que tenta barrar estes avanços. Este fenômeno é explicado por Louro (2001), explicitando
que, enquanto os movimentos sociais ligados às lutas contra o preconceito apresentam
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crescimento e propiciam um início de aceitação da pluralidade sexual e de gênero, os setores
mais tradicionais da sociedade renovam suas pautas, com falas e campanhas que busquem
uma retomada de valores tradicionais.
Exemplos da luta “pela família tradicional” não faltam. Recentemente, um comercial
de televisão da marca de cosméticos O Boticário, referente ao Dia dos Namorados, retratou
dois casais homossexuais (um casal masculino e outro feminino) que trocam presentes e se
abraçam. Isso gerou bastante discussão na internet, com boicote à marca proposta por grupos
religiosos e até denúncia ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária
(Conar)4.
Com esse contexto e acreditando no papel social exercido pelo jornalismo na
fundamentação e documentação de valores sociais, buscou-se entender, em um primeiro
momento, o que é noticiado sobre e para a população LGBT, a partir de uma análise de
conteúdo (AC) de 123 publicações coletadas na subseção “Notícias” do iGay, área do portal
brasileiro IG voltada especialmente a este público, em um período de três meses (dezembro de
2014 – fevereiro de 2015). Este artigo é produto da pesquisa de monografia intitulada O
jornalismo e a pauta LGBT: Uma análise do iGay. O objetivo deste estudo é compreender a
relação do jornalismo com a divulgação de temas ligados ao movimento LGBT em um
contexto de produção de conteúdo especializado, além das diversas relações de poder
presentes na escolha de pautas.

2. O PAPEL SOCIAL DS NOTÍCIAS
A prática jornalística é, usualmente, baseada nas notícias, desde sua apuração e
produção, até sua divulgação. Miquel Alsina (2009) apresenta, como uma das diversas
definições possíveis para “notícia”, a ideia de Martínez Albertos, que a enxerga como um fato
de interesse geral transmitido ao público, sendo verdadeiro, inédito ou atual. O autor aponta,
no entanto, que a veracidade da notícia é absolutamente questionável, já que o conceito não
teria implícita a ideia de verdade. Utilizando-se da conceituação de Moles, sustenta que “a
notícia é a narração de um acontecimento de uma parte da vida individual ou coletiva, de algo
4
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verdadeiro ou fingido, provado ou não” (MOLES apud ALSINA, 2009, p.296). Nessa
conformação, o processo de redação das notícias é central para a prática do jornalismo e,
consequentemente, para a produção de sentidos propiciada pelo fazer jornalístico, segundo
Benetti (2010).
Hall et al. (1999, p. 224) caracteriza a notícia como “o produto final de um processo
complexo que se inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos e tópicos de
acordo com um conjunto de categorias socialmente construídas”. A ideia de construção da
notícia a partir de um acontecimento, e não de sua simples reflexão, é compartilhada e
apresentada por diversos autores, como Alsina (2009), Franciscato (2005), Gomis (2004) e
Traquina (2001). Essa construção é um aspecto importante para que seja possível entender o
papel social e cultural da produção feita no jornalismo. Quem as faz, baseia-se em uma
estrutura de valores-notícia que ordena e seleciona a posição de acontecimentos em
categorias. Os acontecimentos são, geralmente, contextualizados e objetivados pelo jornalista,
que lhes dá sentido dentro de um sistema cultural.
[...] cada sistema cultural vai concretizar quais são os fenômenos que merecem ser
considerados como acontecimentos e quais passam despercebidos. Sabe-se que toda
forma de enxergar é uma forma de ocultar. Edward T. Hall (1978: 80) nos lembra
que ‘a cultura é que decide em quem nós devemos prestar atenção e o que devemos
ignorar. Essa função de proteção oferece uma estrutura ao mundo e protege o
sistema nervoso da sobrecarga de informação’. (ALSINA, 2009, p.115).

O processo de contextualização das notícias é apresentado por Hall et al. (1999) como
um “processo social – constituído por um número de práticas jornalísticas específicas, que
compreendem (frequentemente só de modo implícito) suposições cruciais sobre o que é a
sociedade e como ela funciona” (p.226). Os acontecimentos são interpretados, então, a partir
de enquadramentos. As representações de notícias por esses enquadramentos, na grande
mídia, acabam reforçando ideias pré-concebidas na sociedade, deixando-a em movimento,
mas sem inovação, em “ordem”. O jornalista torna compreensível a realidade a partir disso,
enquadrando casos para que a sociedade seja apreendida de forma “aceitável”. Ele tem o
poder de, além de escolher quais acontecimentos são significativos para virar notícias,
oferecer interpretações para esses acontecimentos. Nessa direção, Franciscato (2005) explica
que o jornalismo possibilita ao leitor, através do enquadramento, uma compreensão inicial de
aspectos elementares do acontecimento transformado em notícia, o que faz com que o fato
adquira um sentido comum. Essa visão está ligada a vínculos culturais de cada sociedade.
Nesse contexto, Alsina (2009) afirma que os acontecimentos transformados em notícia
acabam definindo a sociedade. A partir da escolha de quais fatos “merecem” ser transmitidos
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ao público, o jornalismo determina qual imagem será retratada da sociedade para si própria,
reforçando e estabelecendo implicitamente quais parâmetros irão definir os futuros
acontecimentos. “Todo fato social é um acontecimento em potencial para a mídia e toda a
notícia é um acontecimento em potencial para a sociedade” (ALSINA, 2009, p.134). A mídia
teria, segundo o autor, mais efeito na construção de uma visão de mundo do que na mudança
de atitudes. Ao “transformar” um acontecimento em notícia, o jornalismo dá a ele existência
pública, como aponta Traquina (2001). Assim, a divulgação passa a influenciar também na
opinião pública.
[...] os atributos enfatizados pelo campo jornalístico podem influenciar diretamente a
direção da opinião pública. Tanto a seleção das ocorrências e/ou das questões que
constituirão a agenda, como a seleção dos enquadramentos para interpretar essas
ocorrências e/ou questões são poderes importantes que o conceito de agendamento
agora identifica depois de mais de vinte anos de vida intelectual. (TRAQUINA,
2001, p.43).

A influência do jornalismo na construção e legitimação de valores tidos como públicos
e a interação entre os jornalistas e a sociedade são sustentados pelos ideais da teoria
construcionista. Surgida na década de 1970, essa teoria faz, segundo Benetti (2010, p.110)
uma “contraposição às visões filiadas ao paradigma positivista, segundo as quais o jornalismo
seria capaz de refletir a realidade tal como ela é”. No construcionismo, as notícias são uma
construção subjetiva da realidade, feita a partir da visão e dos valores do jornalista em
questão. De acordo com Traquina (2001), o construtivismo discorda da posição do jornalista
como observador e passivo, defendendo que ele é de fato participante ativo na construção da
realidade.
Valores como imparcialidade, equilíbrio e objetividade ainda estão, no entanto,
fortemente enraizados no jornalismo, como aponta Hall et al. (1999). A distinção entre fato e
opinião é estruturada de forma cuidadosa, fazendo com que as afirmações jornalísticas sejam
baseadas em informações objetivas, procurando apoiar-se em créditos e fontes confiáveis.
Essa busca acaba dando mais voz e poder a instituições de conhecimento, devido à busca pelo
perito. Apresentados como “definidores primários”, são os peritos que dão o tom da questão,
realizando uma primeira interpretação dos acontecimentos para o público. A utilização do
enquadramento volta a aparecer, já que esta primeira leitura já indica quais questões serão
apontadas como mais importantes e como as notícias “deverão ser lidas” pelas pessoas.
Devido ao poder dessas instituições, o jornalista acaba por ter uma voz secundária,
reproduzindo algumas definições. Isso faz com que as ideias dominantes de qualquer
sociedade sejam as mesmas da classe dominante, pois são elas que acabam ditando e pautando
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o jornalismo. A partir da definição do jornalismo com base nos interesses de determinadas
instituições, uma imagem particular da sociedade é construída, representando interesses de
classes específicas como se fossem interesses gerais do público. Hall et al. (1999) acredita
que, ao traduzir pensamentos dos definidores primários dentro das notícias, o jornalismo
acaba por dar força a esses pensamentos, “naturalizando-os dentro do horizonte de
compreensão dos vários públicos” (p.232).
A naturalização de conceitos e valores feita com a tradução de pensamentos das
classes dominantes acaba por definir traços da nossa cultura. Os conceitos antecipados pelo
jornalismo “governam profundamente todo o resto de nossa percepção” (GOMIS, 2004,
p.112). A criação dessa realidade opera de modo que a audiência
[...] capta essas imagens surpreendentes e as aproveita para ilustrar seus
preconceitos, ou favorecer seus interesses, ao longo da conversação com o que
socialmente assimila os fatos e se orienta para a previsão de um futuro próximo.
Esse é fundamentalmente o processo de produção, uso e consumo de notícias.
(GOMIS, 2004, p.113).

Com a construção das notícias a partir de interesses definidos, a atividade jornalística
constitui, segundo Franciscato (2005), modos já padronizados para que os eventos sejam
assimilados, conduzindo o olhar do público para aspectos específicos e selecionados. O
jornalismo, como instituição social, cumpre o papel de produzir “uma reconstrução discursiva
do mundo” (FRANCISCATO, 2005, p.167), depois de conquistada uma legitimidade social
para tal. Com o conceito de “seletividade”, apresentado por Hall et al. (1999), o jornalismo
adquire um papel mais independente frente aos definidores primários, pois pode impor seus
próprios critérios de seleção sobre os conceitos e ideias ensinados pelas instituições de poder.
Esse papel de seletividade não é universal, variando de acordo com o veículo. As notícias são,
então, produzidas por esses diferentes veículos, cada um com seu próprio enquadramento e
“personalidade social”, utilizando de modos de discursos e linguagem particular.
A mídia, por possuir “um quase monopólio do ‘conhecimento social’” (HALL et al.,
1999, p.234), desempenha um papel de mediação na formação da opinião pública. A
linguagem presente em editoriais e outros textos de opinião do jornalismo podem assumir o
tom de que o jornalista poderia “falar pelo público”, proclamando os pontos de vista
considerados como os mesmos de sua audiência. Essa voz, no entanto, não é totalmente
independente, tendo em vista que as grandes publicações existentes estão assujeitadas a
preocupações financeiras, interesses de anunciantes, assinantes, entre outros. Ao “falar pelo
público”, o jornalista acaba exercendo um papel de “fazer campanha”, buscando moldar e
estruturar a opinião pública. Da mesma forma que imagens e concepções são construídas a
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partir da divulgação de certos acontecimentos em notícias, o silenciamento de alguns aspectos
também contribui para a difusão de valores. Alsina (2009) aponta que “quando o
acontecimento fica simplesmente excluído [...] seu silêncio seria muito mais significativo do
que a própria publicação” (p.135).
O silenciamento de assuntos, culturas e identidades no jornalismo esteve presente
durante toda a criação da imprensa voltada para o público LGBT, tanto no Brasil como no
mundo. Por ser um assunto que altera e questiona diversos pontos dos valores e concepções
criadas até então pelas classes dominantes, a agenda LGBT não encontra seu espaço na mídia
tradicional do início do século XX. A ausência de tais temas faz com que a representação
dessas identidades seja enfraquecida. Os acontecimentos que envolvem gays, lésbicas,
bissexuais, travestis, transexuais ou qualquer outra identificação que fuja do padrão conhecido
até então, acabam sendo omitidos ou, quando presentes, tratados de forma inferior ou até
mesmo ridicularizados.
Exemplo disso pode ser encontrado no livro O estudo do jornalismo no século XX, de
Traquina (2001), que aborda a problemática da AIDS e sua repercussão em veículos
jornalísticos. O autor apresenta a diferenciação no tratamento dado à doença desde seu
descobrimento e primeiros desdobramentos até a epidemia mundial causada na década de
1980. Segundo estudos apresentados pelo autor, feitos por Kinsella, Rogers, Dearing e Chang
sobre a cobertura norte-americana da AIDS, a doença só tomou proporções maiores no campo
do jornalismo quando uma criança foi diagnosticada com os sintomas ligados a ela.
Anteriormente, a mídia dava pouca atenção à epidemia, classificando-a como uma “estória”
gay. Já Peter Beharrell, ao analisar a cobertura britânica da problemática AIDS, aponta para a
representação da doença como uma “praga gay”, sendo privilegiada uma estigmatização da
homossexualidade acima de outras questões.
Dados como os desses estudos apresentados por Traquina (2001) reforçam a ideia do
jornalismo como um construtor de sentidos sobre a realidade, como aponta Benetti (2010). Os
acontecimentos envolvendo a AIDS, como vimos no exemplo relatado anteriormente, só
passam a ter a relevância necessária para serem difundidos amplamente a partir da produção
de notícias quando adentram o campo da normatização, pondo em risco parcelas dominantes
da sociedade, e não apenas a população LGBT, marginalizada e estigmatizada. O tratamento
dado e a representação feita pelo jornalismo a certos aspectos acabam influenciando
diretamente na construção e manutenção de identidades culturais presentes na nossa
sociedade, a partir da difusão e consumo das notícias.
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3. HETERONORMATIVIDADE
A heteronormatividade pode ser definida como “a obsessão com a sexualidade
normalizante, através de discursos que descrevem a situação homossexual como desviante”
(WARNER apud BRITZMAN, 1996, p.79). São produzidas noções normativas, posicionando
a heterossexualidade como sendo estável e natural e colocando seus ideias e valores como
padrões a serem seguidos por todas as pessoas. Tal visão não abarca a sexualidade como uma
construção social complexa. Qualquer identidade ou representação que desvia dessa
especificação do normal seria, segundo Swain (2001), vista como perigosa, e por isso
entendida como uma forma de ataque à identidade normativa, igualmente criada.
Tanto o conceito de norma quanto o de normal tornaram-se generalizados com o
desenvolvimento da Estatística, quando Adolphe Quetelet inventa o conceito de
homem médio – aquele que reúne uma média dos atributos humanos específicos de
um grupo; desde então, tal conceito serve para justificar a noção de normal e de
norma. (SABAT, 2004, p.2).

A norma é constantemente reafirmada frente à sociedade por meio de diversas
instâncias, entre elas, a mídia e o sistema escolar. A escola, de acordo com Louro (2003), tem
uma ação distintiva sobre as pessoas, com seus mecanismos de seleção, hierarquização e
classificação. O espaço escolar, através de suas regras disciplinares e códigos de conduta,
acaba por enquadrar todos os alunos dentro de um mesmo padrão, que é diferenciado,
principalmente, pelo gênero. Enquanto os meninos são incentivados a apresentarem
comportamentos e traços ligados socialmente ao masculino, as meninas são enquadradas em
conceitos de feminilidade. Alunos e alunas que estão fora desse padrão tornam-se,
rapidamente, alvos de constantes tentativas de adequação às expectativas de gênero
normatizadas na sociedade. Essas ações envolvem não só o aluno ou a aluna em questão, mas
também seus colegas. Isso afeta as relações com todas as pessoas no âmbito escolar e, mais
adiante, fora dele.
O que significa ser homem ou mulher, assim como o entendimento de que se nasce
naturalmente heterossexual, é algo praticamente inquestionável no senso comum e,
também, em grande parte das investigações científicas reconhecidas como
“legítimas” em nossa cultura. Mas é igualmente pouco questionável a posição de
menos-valia dos lugares sociais ocupados por aquelas e aqueles que não
correspondem ao padrão hegemônico, seja de gênero, seja de classe, sexualidade,
etc., apesar de alguns avanços em distintas esferas da sociedade. (SILVA, 2010,
p.87).

Nos poucos casos em que se trata de sexualidade na escola, o conhecimento é
geralmente ligado apenas à reprodução heterossexual. Este medo de se falar sobre sexo e suas
implicações no ambiente escolar acontece, segundo Britzman (1996), pressupondo que
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estudantes sejam réplicas. Sendo assim, os ensinamentos sexuais no período escolar, além de
bastante escassos, acabam por não representar práticas de sexualidades diferentes da
heterossexual, além das questões de desejo. Isso faz com que garotas e adolescentes gays,
lésbicas e bissexuais não sejam reconhecidos e não tenham, portanto, oportunidades de
explorar suas identidades e vontades. O silenciamento e a omissão destes assuntos
representam

uma tentativa de garantir a “norma”. Exemplo disso está na polêmica envolvendo

o programa “Escola Sem Homofobia”5, proposto pelo Governo Federal. Chamado de forma
pejorativa de “kit gay”, o material informativo sobre gênero e sexualidade consistia em
boletins e vídeos, voltados especialmente para estudantes e professores. Prestes a ser
impresso, em 2011, o projeto foi vetado após diversas polêmicas envolvendo setores mais
conservadores da sociedade6. Cabe ressaltar que ao não se falar ou não abrir espaço para
retratar outras identidades, cria-se a ilusão de que elas ou não existem ou não estão
convivendo na escola.
O fato de a heteronormatividade estar tão presente na escola está ligado ao que
Britzman (1996) chama de mitos sobre questões de gênero e sexualidade que reforçam a
busca pela norma. A ideia geral é de que crianças e adolescentes são considerados jovens
demais para se identificarem como gays, lésbicas ou bissexuais, ou que aqueles que já se
consideram assim estão inseridos em uma vida sexual ativa. Esse pensamento, além de
contrariar o que Freud fala sobre a relação entre crianças e sexualidade, não aceita a
existência de famílias com qualquer outro membro que se identifique como LGBT,
propiciando assim uma definição restrita da família, considerando-a apenas heterossexual e
normativa. Outro ponto apresentado é o de que as ideias sobre homossexualidade e
heterossexualidade não teriam relação nenhuma uma com a outra, tentando fazer uma divisão
entre identidades sexuais e privadas. Reduzir as identidades sexuais a práticas individuais
impede que a sexualidade seja concebida como definida em um espaço social.
Nenhuma identidade sexual - mesmo que a mais normativa - é automática, autêntica,
facilmente assumida; nenhuma identidade sexual existe sem negociação ou
construção. Não existe, de um lado, uma identidade heterossexual lá fora, pronta,
acabada, esperando para ser assumida e, de outro, uma identidade homossexual
5
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instável, que deve se virar sozinha. Em vez disso, toda identidade sexual é um
constructo instável, mutável e volátil, uma relação social contraditória e nãofinalizada. (BRITZMAN, 1996, p.74-75, grifos da autora).

Nesse contexto, é ressaltado que até mesmo a produção do discurso político e teórico
que busca a representação positiva da homossexualidade tem também, em certos pontos,
caráter regulador e disciplinador, pois estabelece limites, possibilidades e restrições. Louro
(2001) aponta o fato de grupos negros e latinos, por exemplo, acreditarem que campanhas
políticas homossexuais estariam marcadas com valores brancos e de classe média. A adoção
de valores tradicionais – como o relacionamento monogâmico ou o privilégio do homem
sobre a mulher, que provocam o silenciamento de lésbicas, por exemplo – faz com que o
movimento homossexual assuma certo domínio em relação aos outros grupos. Bissexuais,
travestis e transexuais seguem excluídos e marginalizados. Certos grupos buscam, de certa
forma, “desafiar as fronteiras tradicionais de gênero e sexuais, pondo em xeque as dicotomias
masculino/feminino, homem/mulher, heterossexual/homossexual” (LOURO, 2001, p.546),
enquanto outros buscam viver a ambiguidade da fronteira, não querendo atravessar tais
divisões, possibilitando o estudo de plurais formas de identificação e noções de gênero.
Parte do movimento LGBT assume a identidade “queer”, numa perspectiva de
oposição e contestação. Louro (2001) traduz o termo como estranho, ridículo, excêntrico ou
raro. A expressão tem sua origem no preconceito, já que durante muito tempo a expressão foi
utilizada de forma pejorativa para se referir a gays e lésbicas: “Para esse grupo, queer
significa colocar-se contra a normalização – venha ela de onde vier” (LOURO, 2001, p.546).
A teoria queer, junto a outras vertentes do pensamento ocidental contemporâneo do
século XX, problematiza noções de sujeito, identidade e identificação. Suas ideias estão
vinculadas, como aponta Louro (2001), às de Freud, que apresenta ideia de inconsciente e
vida psíquica, abalando a noção de sujeito racional, coerente e unificado. Segundo a mesma
autora, Lacan se insere nas certezas do processo de identificação, afirmando que o sujeito
nasce e cresce a partir do olhar do outro, só podendo saber de si mesmo através do diferente.
A formulação queer se opõe, em um primeiro momento, à heteronormatividade compulsória
existente em todos os setores da sociedade, criticando, também, a normalização proposta em
algumas políticas existentes no movimento homossexual dominante.
Para Swain (2001), queer representa não apenas uma sexualidade alternativa, e sim
uma forma de exprimir diversos aspectos pessoais, dando espaço para a manutenção e criação
de discursos desafiadores e interrogadores quanto à heterossexualidade. “Queer representa
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claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação
é muito mais transgressiva e perturbadora” (LOURO, 2001, p.546).
A

heteronormatividade

existente,

ao

mesmo

tempo

em

que

reitera

a

heterossexualidade de forma compulsória, também dá espaço para a produção de “corpos que
a ela não se ajustam” (LOURO, 2001, p.549). Ainda assim, a lógica do mundo ocidental é
operada através de binarismos, elegendo uma ideia como fixa e central, determinando, a partir
de si, a posição do “outro”, sendo seu oposto subordinado. Os queers são construídos como
aqueles que escapam da norma. São eles que, então, garantem o limite, representando o
exterior para aqueles que representam a norma.
Nessa direção, Judith Butler incorpora o conceito de performatividade, utilizado na
linguística, nas discussões sobre o tema, “para afirmar que a linguagem que se refere aos
corpos ou ao sexo não faz apenas uma constatação ou uma descrição desses corpos, mas, no
instante mesmo da nomeação, constrói, ‘faz’ aquilo que nomeia, isto é, produz os corpos e os
sujeitos” (LOURO, 2001, p.548).
A heterossexualidade é vista como norma não apenas em discursos homofóbicos, mas
dentro dos próprios discursos que são a favor da homossexualidade. Para os teóricos queer, é
preciso que uma mudança epistemológica seja feita para romper efetivamente a lógica binária
e sua hierarquia, classificação e exclusão. Uma abordagem desconstrutiva daria espaço para
que a heterossexualidade e a homossexualidade fossem compreendidas de forma
independente, mas “como mutuamente necessárias e como integrantes de um mesmo quadro
de referências” (LOURO, 2001, p.549).
A teoria queer introduz, de acordo com Swain (2001), questões envolvendo
representações sociais, buscando quebrar as normas que determinam e fixam os
comportamentos esperados pela sociedade. Suas problematizações pretendem abrir horizontes
no que se sabe sobre as relações humanas. São buscadas ideias além dos papeis já
estabelecidos pela heteronormatividade, baseados nas polarizações de gênero, tentando
apresentar novas formas de relações e sentidos, transgredindo tradições que acompanham as
ideias de mundo. O universo queer é o da diferença, onde “todo o mundo não é queer da
mesma maneira [...] somos sempre o queer de alguém, a diferença sem fundo” (SWAIN,
2001, p.96).
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E VISIBILIDADE LGBT NO IGAY
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O espaço delimitado para a análise do iGay foi de três meses, recuperando as
postagens feitas entre dezembro de 2014 até fevereiro de 2015. Tendo em vista as diversas
subseções presentes no iGay, o foco do estudo centrou-se nas publicações do link de Notícias
da seção. A análise de conteúdo (AC), segundo Herscovitz (2010), é um dos métodos mais
eficientes para se compreender certo período ou espaço da civilização. A partir dela, é
possível aprender sobre critérios de noticiabilidade, modelos e tendências de cada época. Ao
se analisar o material coletado, é possível “entender um pouco mais sobre quem produz e
quem recebe a notícia e também a estabelecer alguns parâmetros culturais implícitos e a
lógica organizacional por trás das mensagens” (SHOEMAKER & REESE apud
HERSCOVITZ, 2010, p.124).
Para que fosse possível mapear e identificar a visibilidade dada à diversidade presente
na população LGBT, o material foi analisado a partir do sujeito em destaque em cada uma das
postagens, a fim de entender como (e se) a pluralidade de vozes estaria presente no iGay. As
123 notícias coletadas foram agrupadas em quatro categorias, a partir da visibilidade que dão
a cada “letra” da sigla LGBT7: homossexuais, trazendo as postagens voltadas apenas ao
público gay e/ou lésbico (também separado para análise posteriormente); bissexuais, para
publicações com material específico sobre bissexualidade; trans, com notícias que abordam
exclusivamente o universo de transexuais e travestis (agrupadas aqui, pois a diferenciação,
muitas vezes, não é feita pelo iGay); e LGBT, para as matérias que englobam duas ou mais
das categorias anteriores. Ressalta-se que essas categorias foram criadas a partir das
visibilidades presentes no material analisado.
Apenas homossexuais (gays e/ou lésbicas) representam ¾ do total de notícias
analisadas, somando 93 publicações (76%); as postagens voltadas para pessoas trans e aquelas
que envolvem toda ou boa parte da população LGBT, contabilizam 15 postagens (12%) cada.
Já a categoria de bissexuais não conta com nenhuma publicação (0%), mostrando então a falta
7

A categorização foi feita levando-se em conta a sigla LGBT, ainda que entenda-se que haja

uma diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Essa “mistura” entre orientação
sexual (gays, lésbicas e bissexuais) e identidade de gênero (travestis, transexuais e
transgêneros) provoca discussões internas no movimento e também uma série de equívocos na
imprensa e até mesmo na legislação. Diante disso, o trabalho optou por classificar as
visibilidades a partir das letras que compõe a sigla, por considerar que uma separação entre
cis e trans não seria possível, visto que as publicações do iGay não contemplam esta
diferenciação.
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de representatividade bissexual fora de notícias que não envolvessem outras parcelas LGBT.
É importante salientar que, em diversas ocasiões, a sigla LGBT é empregada como sinônimo
para “gay”. Nestes casos, as notícias foram enquadradas na categoria homossexual. Como
exemplo, pode-se citar a publicação do dia 3 de dezembro de 2014, intitulada “Brasileiro leva
o universo LGBT para as histórias em quadrinhos”8. Enquanto o título fala sobre um
“universo LGBT”, as tirinhas do projeto Torta de Climão9 mostram apenas personagens
homossexuais (em sua maioria homens gays), destinando a mulheres lésbicas apenas papéis
secundários.
Em alguns casos, notícias enquadradas na categoria LGBT, mesmo que envolvessem
toda a população, priorizaram em sua construção uma dominância do homossexual em relação
às outras minorias, seja no enquadramento da matéria, na escolha de cases ou de
entrevistados. Um exemplo é a publicação “ONG cria programa para voluntários LGBTs:
‘Somos seres humanos querendo ajudar’”10, feita em 12 de dezembro de 2014. Ainda que o
programa apresentado, LGBT Volunteer Vacations, seja de fato voltado para todas as pessoas
LGBT, apenas os gays são destacados de forma separada no texto.
Com a maioria esmagadora das postagens voltadas ao público homossexual, foi
necessário realizar um novo recorte. Entre as 93 notícias voltadas apenas para gays e lésbicas,
busca-se entender a representação das homossexualidades, dividindo-as, então, em três
categorias: masculina, para postagens referentes apenas a homens gays, feminina, para
publicações onde a protagonista é a mulher lésbica, e masculina e feminina, onde as postagens
trariam informações que envolvem tanto homens quanto mulheres homossexuais.
A homossexualidade masculina representa mais da metade das 93 publicações
referentes a homossexuais, com 52 notícias (56%). Já a homossexualidade feminina ganha
protagonismo em apenas 16 entradas (17%), menos do que as postagens que envolvem
homossexualidades masculinas e femininas de forma conjunta, que correspondem a 25
notícias (27%). Similarmente ao que acontece na categoria LGBT, muitas das notícias
8

IGAY. Disponível em: <http://igay.ig.com.br/2014-12-03/brasileiro-leva-o-universo-lgbt-

para-as-historias-em-quadrinhos.html> Acesso em: 3 de dezembro de 2014.
9

FACEBOOK. Disponível em: <https://www.facebook.com/tortadeclimaohq> Acesso em: 17

de maio de 2015.
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IGAY. Disponível em: <http://igay.ig.com.br/2014-12-12/ong-cria-programa-para-

voluntarios-lgbts-somos-seres-humanos-querendo-ajudar.html> Acesso em: 12 de dezembro
de 2014.
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classificadas em masculina e feminina – por apresentarem assuntos relevantes a ambos,
homens e mulheres homossexuais – privilegiam uma visão mais voltada para os homens do
que para as mulheres. É o caso, por exemplo, da matéria publicada no dia 9 de dezembro de
2014. Com o título “Mesmo enfrentando preconceito, gays preferem se assumir no ambiente
de trabalho”11, a publicação traz um tema importante não só para homossexuais, como para
toda comunidade LGBT. Ainda que o subtítulo da notícia utilize a sigla “LGBT” novamente
como sinônimo de “homossexual”, a matéria apresenta o assunto apenas pelo viés do homem
gay, demarcado já no primeiro parágrafo:
Todo mundo sabe que algumas profissões concentram maior quantidade de
homossexuais, como estilistas, maquiadores ou cabeleireiros. Isso porque,
supostamente, esses ramos de trabalho acontecem em ambientes menos machistas e
mais liberais. Isso significa que todo gay vai poder ser ele mesmo trabalhando em
um desses lugares? Doce ilusão. (iGay, 09/12/2014, online, grifo meu).

Ao citar exemplos de profissões que concentrariam grande presença de homossexuais,
são escolhidas carreiras que, segundo o senso comum, atraem um grande número de homens
gays, e não mulheres lésbicas. No desenvolvimento do texto, três entrevistados apresentam o
seu ponto de vista e experiências em comum. As áreas de atuação são diversas. Um é
maquiador, figurinista e ilustrador, outro servidor público federal e o terceiro é professor.
Todos, porém, possuem algo em comum: são homens. Não há espaço para nenhuma mulher
falar sobre sua vivência. Caso parecido acontece na publicação do dia 4 de fevereiro de 2015,
intitulada “Professor dos EUA conduz estudo para medir nível de stress de casal
homossexual”12. O estudo sobre qual a matéria fala, desenvolvido por Allen LeBlanc, envolve
pesquisa entre casais gays e lésbicos, como é salientado diversas vezes no texto do iGay. Uma
galeria de fotos organizada para a matéria, mostrando casais homossexuais famosos, também
conta com imagens de homens e mulheres. Porém, na única vez em que um exemplo – ainda
que hipotético – é apresentado no texto do site, apenas a ideia do homem gay é empregada.

11

IGAY. Disponível em: <http://igay.ig.com.br/2014-12-09/mesmo-enfrentando-preconceito-

gays-preferem-se-assumir-no-ambiente-de-trabalho.html> Acesso em: 9 de dezembro de
2014.
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Um homem gay que esconde sua orientação sexual, por exemplo, sente um
determinado nível de stress individual, provocado pelo medo de ser discriminado no
seu local de trabalho ou rejeitado pela família. Se ele pede que o parceiro mantenha
a relação em segredo, essa situação leva angústia ao casal, afetando a qualidade e a
completude de seu relacionamento. (iGay, 04/02/2015, online, grifo meu).

Algumas reivindicações e rupturas existentes hoje já estavam presentes desde o
movimento homossexual da década de 1970, conforme sintetiza Louro:
Para muitos (especialmente para os grupos negros, latinos e jovens), as campanhas
políticas estavam marcadas pelos valores brancos e de classe média e adotavam, sem
questionar, ideais convencionais, como o relacionamento comprometido e
monogâmico; para algumas lésbicas, o movimento repetia o privilegiamento
masculino evidente na sociedade mais ampla, o que fazia com que suas
reivindicações e experiências continuassem secundárias face às dos homens gays;
para bissexuais, sadomasoquistas e transexuais essa política de identidade era
excludente e mantinha sua condição marginalizada. (LOURO, 2001, p.544).

Sendo assim, o movimento LGBT, muitas vezes, acaba por refletir diversos privilégios
existentes e reforçados pela heteronormatividade de forma macro na sociedade, causando a
marginalização e a ausência de vivências plurais na produção de pautas tidas como “de
interesse LGBT”.
5. CONCLUSÃO
O presente artigo parte da ideia do jornalismo como um local propício para que
identidades LGBT sejam construídas e reforçadas de modo constante. A partir da observação
de notícias publicadas pela seção iGay, do IG, em um tempo determinado de três meses, a
análise foi focada na visibilidade às diversas identidades sexuais e de gênero.
A reafirmação de uma norma heterossexual, masculina, branca e de classe média é
realizada, principalmente, a partir de relações de poder. O jornalismo, como apresentado aqui,
é influenciado de forma direta por essas relações (HALL et al., 1999), levando-se em conta o
papel do jornalista na escolha dos acontecimentos que se tornarão notícia e, ainda, nos
enquadramentos usados nesse processo. É sublinhado o papel social do jornalismo como
produtor e disseminador de certas interpretações e representações da realidade.
Reitera-se aqui a escolha por realizar as categorizações a partir das visibilidades
presentes no material analisado, ainda que se tenha compreensão de que o ideal seria realizar
uma distinção entre orientação sexual e identidade de gênero. Percebe-se que essa discussão
ainda é muito incipiente e que não seria possível, dada a natureza das publicações, realizar
essa divisão. Assim, ainda que essa “mistura” apresentada pela sigla LGBT seja motivo de
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discussões e possa ser problematizada, fez-se a escolha de realizar as categorizações a partir
dela, por entender que estaria de acordo com o material empírico.
Verificou-se a partir da mostra que 76% das publicações analisadas contemplam
estritamente a homossexualidade. Esse percentual se torna ainda mais surpreendente se
considerarmos que as publicações que se referem a pessoas trans e o público LGBT como um
todo somam apenas 12% cada. Não foram encontradas notícias que abordassem
especificamente a identidade bissexual. Mais do que isso, identificou-se a recorrência de
utilização da sigla “LGBT” como sinônimo de “gay”, privilegiando uma ótica total ou
parcialmente homossexual para pautas que pretensamente abordariam interesses LGBT como
um todo.
Tendo em vista esse grande número de publicações voltadas para o público
homossexual, uma nova divisão foi realizada a fim de entender quais homossexualidades
estariam em destaque. Do total de 93 notícias categorizadas, 56% se referiam a representações
da homossexualidade masculina, enquanto a feminina é protagonista em apenas 17% das
entradas. Os casos em que tanto gays quando lésbicas eram contemplados na mesma notícia
representam 27% deste número.
Pode-se afirmar que o homem homossexual é apresentado como principal foco do
iGay, seja de forma direta – como nas postagens categorizadas em homossexualidade
masculina –, ou indireta – quando as notícias, mesmo que envolvendo diversos assuntos, são
reduzidas à visão masculina e homossexual, desconsiderando outras vivências ou deslocandoas para um papel secundário. É possível identificar a hierarquização presente dentro do
movimento LGBT sendo reproduzida nas pautas e abordagens da seção (LOURO, 2001).
Assim como na sociedade de maneira mais ampla, o privilégio masculino silencia ou
invisibiliza outras pautas dentro da seção notícias do iGay.
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A PRESENÇA FEMININA NO CADERNO CIÊNCIA E SAÚDE DA FOLHA DE SÃO
PAULO1
Guilherme de Paula Pires2
RESUMO
Ao tomar como base o Projeto de Monitoramento de Mídia Global (WACC), realizado desde
1995, o presente artigo se desenvolve com o objetivo de verificar a inserção e a participação
feminina no caderno Ciência e Saúde, do jornal Folha de São Paulo, periódico de maior
circulação no país. O trabalho está fundamentado em uma ótica de gênero cujo intuito é
observar a representação feminina no jornalismo científico do referido jornal. O presente
artigo parte da hipótese de que as mulheres são maioria também na especialidade científica
desse tipo de jornalismo. Embora, ao observar os resultados da coleta, indicar o contrário. O
que, por consequência, vem a confirmar a disparidade tanto no que se refere a produção, ou
seja, o jornalista responsável por escrever as notícias e reportagens para o periódico, quanto a
escolha das fontes presentes nos trabalhos jornalísticos do caderno Ciência e Saúde, do jornal
Folha de São Paulo.
Palavras-chave: Gênero. Representação feminina. Jornalismo científico.

1. INTRODUÇÃO
Apesar do dispositivo (mídia eletrônica) observado no presente artigo não ser o
mesmo da época em que a frase foi elaborada, a celebre citação de Hegel “o jornal é a oração
matinal do homem moderno”, diz muito sobre a importância dessa, que já é uma instituição
social na sociedade desde os tempos do iluminismo. Em uma livre interpretação da frase do
filosofo, poderíamos notar que a leitura matinal dos jornais é um mergulho na realidade,
pondo em ordem os fatos do dia. E na outra ponta, poderíamos notar o gênero masculino
presente na assertiva. Os jornais além de panfletários eram majoritariamente masculinos.
Passados mais de um século não seria possível que o jornalismo ainda seria visto como
reforçador de estereótipos de gênero com relação às mulheres e as minorias. Mas para
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2
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espanto, em alguma medida, como demonstrou diversas pesquisas (KOSHIYAMA, 2001;
MUZART, 2013; ROCHA, 2004) que se aventuraram sobre a representação feminina na
mídia, por vezes o jornal vem reafirmar e reforçar valores estereótipos femininos.
Em certas áreas, historicamente mais estabelecidas como a religião e a ciência, esse
determinismo em relação ao gênero é ainda mais presente.
Os homens estão aí. A história dos homens está aí, onipresente. Ela ocupa todo o
espaço e há muito tempo. As mulheres sempre foram concebidas, representadas,
como uma parte do todo, como particulares e negadas, na maior parte do tempo.
Podemos falar do silêncio da História sobre as mulheres. Não é de espantar, portanto
que uma reflexão histórica participe dessa descoberta das mulheres sobre elas
próprias e por elas mesmas, aspecto de sua afirmação no espaço público [...] porque
a emancipação das mulheres, que diz respeito às relações entre os sexos, é um dos
fatos maiores do século XX. E aqueles que se surpreendem, provavelmente não
estão a par do desenvolvimento considerável dessa reflexão no mundo ocidental há
3
um quarto de século. (PERROT apud BANDEIRA, 2008, p. 209).

E essa “descoberta das mulheres sobre elas próprias e por elas mesmas”, como diz
Perrot (1999), no jornalismo não poderia ter se dado de outra maneira se não pela imprensa
alternativa no final do Século XIX e em especial o primeiro periódico brasileiro escrito e
dirigido por mulheres.
Redigir um jornal é para muitos literatos o apogeu da suprema felicidade, já sou
Redator, esta frasezinha dita com seus botões faz crescer dois palmos a qualquer
indivíduo. No círculo ilustrado o Redator é sempre recebido com certo prestígio do
homem que em letra de imprensa pode dizer muita coisa, propícia ou fatal a alguém.
Ora, pois, uma Senhora à testa da redação de um jornal! que bicho de sete cabeças
será? Contudo em França, em Inglaterra, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos,
em Portugal mesmo, os exemplos abundam de Senhoras dedicadas à literatura
colaborando [em] diferentes jornais. Porventura a América do Sul, ela só, ficará
estacionária nas suas idéias, quando o mundo inteiro marcha ao progresso e tende ao
aperfeiçoamento moral e material da Sociedade? (NORONHA apud MUZART,
2003, p. 227).

Se em outros tempos a imprensa alternativa parecia cumprir esse papel da forma e o
espaço que lhe cabiam, com a perda de força nos dias atuais dessa mídia, as mulheres passam
a ocupar um papel que até então era preenchido apenas por homens na redação dos grandes
jornais. Com a maior presença feminina nos cursos de graduação de jornalismo e na redação,
era de se esperar um maior equilíbrio nas temáticas e nos discursos dos cadernos.
Portanto, assim como a compreensão do termo gênero, aqui entendido como “uma
maneira de indicar ‘construções sociais’ – a criação inteiramente social das ideias sobre os
3

Entrevista publicada na revista Les Femmes dans La France, em 1999.
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papeis adequados aos homens e às mulheres” (SCOTT, 1990, p.7), o jornalismo, por ser
igualmente um dos atores responsáveis pela construção social da realidade, torna-se
importante as pesquisas de representação de gênero pela mídia.

2. METODOLOGIA
Esta pesquisa tomará como base o Projeto de Monitoramento de Mídia Global
(WACC), realizado desde 1995 em diversos países. Este artigo irá aplicar algumas das regras
propostas pelo Guia de Monitoramento de Jornal, de 1998. O objeto empírico deste trabalho é
o caderno Ciência e Saúde, do jornal Folha de São Paulo. O período para coleta dos dados se
deu a partir do dia 15 de fevereiro até 15 de março, de 2015, totalizando 39 trabalhos
jornalísticos entre matérias e colunas. A pesquisa observou o jornal na forma impressa
disponibilizada por meio de plataforma digital. Nessa versão somente os textos estão
disponíveis. O recurso das fotos, uma das categorias propostas pelo Guia de Monitoramento
foi desconsiderado nessa pesquisa.
Antes de apresentar os resultados da coleta faz-se necessário entender o objeto de
estudo. Para isso, o artigo trará uma breve história do caderno Ciência e Saúde, da Folha de
São Paulo, assim como a presença feminina na ciência e no jornalismo científico. Esse
percurso é importante já que como mostram os resultados da coleta há uma maior presença de
fontes masculinas no caderno estaria ligada a uma menor incidência de presença feminina
como pesquisadores sênior, sabidamente as mais consultadas por esse tipo de especialização.
Em contrapartida, no que diz respeito ao profissional dentro da reação os resultados
contradizem pesquisas que apontam uma maior presença feminina no jornalismo e na
especialização científica.
Posteriormente ao percurso anterior, foram analisadas as matérias publicadas com o
objetivo de identificar a presença de homens e mulheres como fontes e produtores de notícias.
Após esse percurso serão observados os trabalhos publicados para identificar, seguindo a
metodologia de monitoramento de jornal, o papel destinado aos homens e as mulheres nas
práticas tanto da ciência quanto do jornalismo, com a finalidade de identificar o espaço
destinado as mulheres não só no que diz respeito a ser citada como fonte, mas também com a
intenção de mensurar o espaço destinado a ela no fazeres jornalístico de ciência.
As categorias de análise consideradas para essa pesquisa foram: quem escreveu a
notícia (jornalista/repórter), pessoa citada na reportagem (direta ou indiretamente), pessoa na
130

notícia (sexo, idade, profissão,), com relação a questões de gênero e se a notícia reforça
estereótipos em relação às mulheres.

3. BREVE HISTÓRIA DA TEMÁTICA CIÊNCIA NA FOLHA DE SÃO PAULO
No extinto Folha da Manhã, jornal que deu origem a Folha de São Paulo, Jose Reis,
apontado como pioneiro na cobertura do tema, recebeu a incumbência de criar e dirigir uma
seção sobre assuntos científicos – “No Mundo da Ciência” – publicada todo domingo, a partir
de 1948. “Os artigos de divulgação abrangiam praticamente todas as áreas do conhecimento, e
não raro versavam sobre assuntos que se tornavam palpitantes”. (REIS, 1982). Durante mais
de 50 anos Reis assinou a coluna “Periscópio”, no mesmo jornal.
Ao longo do tempo o caderno de ciência nesse periódico passou por diferentes nomes
e periodicidade, como “Educação e Ciência”. Já em março de 1989 surge a “Folha Ciência”.
Três anos depois, em 1992, passou a circular somente aos domingos, na seção “Mais”. A
partir de março de 2010 passa a integrar o caderno “Cotidiano”. Hoje, circula diariamente,
com a exceção das quartas-feiras, com o nome “Ciência e saúde” quando passa a integrar
assuntos de saúde na sua temática.

4. A PRESENÇA DAS MULHERES NA CIÊNCIA
No dia 11 de Setembro de 2011, o então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao
empossar o novo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília, se referiu ao grupo
como o “clube do Bolinha”, por ter como representante feminina penas Wrana Maria Panizzi,
reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como única mulher no grupo dentre os
24 representantes da época. Vale lembrar o que disse o então presidente na cerimonia de
posse:
Não sei se todos vocês tiveram a sensação que eu tive. Esse conselho é um "Clube
do Bolinha". Não foi citado o nome de uma mulher, que é uma coisa que nós vamos
ter que reparar daqui para frente. A não ser que alguém prove que não tem mulher
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cientista. Ou que não tem mulher no governo .

Seis anos antes do discurso, o Governo Federal lançou o Programa Mulher e Ciência,
composto pelos grupos interministeriais Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
(SPM), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPQ). Segundo consta na página do programa5 seu objetivo é
“estimular a produção científica e a reflexão acerca das relações de gênero, mulheres e
feminismos no país; promover a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras
acadêmicas”. Entre as ações do programa está o “Prêmio Construindo a Igualdade e gênero”,
lançamento de editais “relações de gênero, mulheres e feminismo”, e a realização do encontro
“Pensando Gênero e Ciências”.
Se olharmos em retrospectiva, ao longo de toda a história o espaço de participação
feminina em diversos ambientes foi conquistado por meio de lutas e no campo da ciência não
foi diferente. Segundo Schiebinger, 2001 as universidades só passaram a admitir mulheres em
seus quadros discentes no final do século XIX e início do século XX. Portanto, quase sete
séculos depois de sua criação.
Para Melo e Lastres (2006) a participação feminina na produção de conhecimento está
aquém do seu potencial se cruzarmos os dados de matrícula no ensino superior e produção
científica. “Apesar do crescimento expressivo do número de mulheres com formação
universitária no Brasil, a participação feminina na produção do conhecimento ainda está
aquém da presença feminina na universidade6” (MELO e LASTRES, 2006, p. 132).
Em 2003, as pesquisadoras Hildete Pereira de Melo e Helena Maria Martins Lastres,
respectivamente da Faculdade de Economia Universidade Federal Fluminense e do Instituto
de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, examinaram o tema. Intitulada de
“Ciência e Tecnologia numa Perspectiva de Gênero: o caso do CNPQ", as pesquisadoras, com
base nos dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)
na sua versão 4.0 traçaram “um quadro da inserção feminina no sistema de pesquisa científica
4

Integra do discurso disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,esseconselho-e-um-clube-do-bolinha-diz-lula,20030911p36152 >. Acesso em 25 de março de
2015.
5
Disponível em: <www.cnpq.br/web/guest/apresentacao2>. Acesso em 25 de março de
2015.
6
De acordo como o Censo 2012, cerca de 55,5% dos matriculados no ensino superior eram do
sexo feminino.
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e tecnológica nacional” (MELO e LASTRES, 2006, p. 131).
Nessa pesquisa as autoras relatam que, desde 1995 as mulheres são maioria na
concessão de bolsas para pesquisa iniciais, como Iniciação Científica (52,8%) contra (47,2%)
das concessões a homens. No nível de Mestrado, desde 1998 as mulheres representam
(52,1%) das bolsas concedidas a pesquisas, contra (47,9%) dos homens.
Porém, a situação é outra no que diz respeito às bolsas de Doutorado e bolsas de
Produtividade. Segundo Guedes (2014), a concessão de bolsas para mulheres obterem o título
de Doutora chega a 51%. Porém, apesar dessa aparente igualdade de concessão entre homens
e mulheres, é no nível de bolsistas de Produtividade que ocorre a maior disparidade entre as
concessões. De acordo com o estudo, as mulheres passam a representar apenas 32% dos
bolsistas. E se esse resultado for desmembrado por categorias SR-1A-1B-1C-1D-2-2F a
disparidade é ainda maior. Na categoria SR, pesquisador com maior titulação, (75,6%) são
homens contra (24,4%) de mulheres. Para ter uma ideia da disparidade entre os dados, a
categoria aonde a concessão de bolsas a mulheres chega mais próximas das de homem é no
nível 2 (61,4%) homens contra (38,6%) de concessões a mulheres.
Com o resultado desses dados fica claro uma maior dificuldade na progressão
feminina como pesquisadora. Se há um equilíbrio entre homens e mulheres até o Doutorado
(51%-50%), é a partir da titulação bolsista de produtividade que essa disparidade se atenua,
conforme os dados da pesquisa mostram.
Se desmembrarmos esses dados agora observando as grandes áreas de conhecimento,
segundo consta na pesquisa de Guedes (2014), as Ciências Humanas abriga uma presença
maior com (50,6%) comparada a masculina, de (49,4); na área de Linguística, Letras e Artes
são (63,3%) do sexo feminino e (37,7) do sexo masculino, ainda são as áreas do
conhecimento nas quais as mulheres são mais presentes em concessão de bolsas por
produtividade.
Em contrapartida, quando observado os resultados das chamadas ciências duras, o
cenário é outro. Historicamente conhecido como uma área masculina, os números da área de
Ciências Exatas e da Terra mostram a presença de 77,7% dos pesquisadores homens contra
23,3% de mulheres. Ou as Ciências Agrárias 78% de pesquisadores do sexo masculino contra
22% do sexo feminino.
Apesar dos avanços, como criação de grupos específicos, seja por meio de ministérios,
ou por inciativas das Instituições de Ensino Superior, e o resgate histórico de mulheres que
contribuíram com a pesquisa cientifica no país, o campo ainda carece de pesquisas que
aprofundem o tema na perspectiva de gênero.
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5. A PRESENÇA FEMININA NO JORNALISMO CIENTÍFICO
É indiscutível que as mulheres conquistaram grande espaço em diversas profissões,
principalmente as consideradas liberais, como advocacia, a magistratura, a medicina e outras.
No jornalismo, foi a partir do final dos anos 1960, com o fortalecimento dos cursos de
graduação em jornalismo, que as mulheres finalmente puderam adentrar as redações dos
grandes jornais e revistas. Mesmo assim, segundo Koshiyama (2001) “as mulheres ficavam
inicialmente nos suplementos femininos e em setores do jornalismo considerados pela opinião
masculina dominante como de pouco prestígio ou de menor importância” (2001, p. 4).
Se em meados do século XX a redação era um ambiente majoritariamente masculino,
no final do século passado já era possível observar nos jornais, televisões e rádio uma redação
repleta de mulheres. Em 1986 as mulheres já ocupavam 36% dos quadros profissionais, no
final dos anos 1990 esse número chegava a 40% (ROCHA, 2004). E em 2006, segundo dados
do Ministério do Trabalho, 52% das vagas de jornalistas eram ocupadas por mulheres.
Mostrando uma tendência de conquista do espaço nessa profissão, segundo a pesquisa
realizada pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)7 “Quem é o jornalista Brasileiro?
perfil da profissão no país”, as mulheres já respondem por 64% dos jornalistas no país.
Segundo a mesma pesquisa “é possível afirmar que ao final de 2012 os jornalistas brasileiros
eram majoritariamente mulheres brancas, solteiras, com até 30 anos”.
Quando nos referimos mais especificamente a especialização científica no jornalismo
os dados são mais difíceis de serem mensurados, pois os jornalistas especializados em ciência
não são obrigados a se registrarem em um órgão de classe. Segundo informações da
Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC) publicada no trabalho “Um raio-X dos
jornalistas de ciência: há uma nova ‘onda’ no jornalismo científico no Brasil?” (2013) há 500
jornalistas científico registrados na ABJC.
Segundo dados da pesquisa “Um raio-X...” dois terços dos jornalistas científicos que
responderam há um questionário enviado pelos autores é do sexo feminino, adultos entre 31 e
40 anos e trabalham com a cobertura de ciência há menos de cinco anos. Vale a pena ressaltar

7

Pesquisa
disponível
em:
<www.fenaj.org.br/relinstitu/pesquisa_perfil_jornalista_brasileiro.pdf>. Acesso em 28 de
março de 2015.
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que muitos profissionais especializados na cobertura de ciência buscam cursos de pósgraduação: 42,3% possuem mestrado e 15,5% tem doutorado.
Os dados mostram a predominância do sexo feminino tanto na profissão do jornalismo
quanto na especialização da cobertura de ciência. Porém, a diferença mais nítida entre as duas
pesquisas se refere a procura de cursos de pós-graduação. Vale ressaltar também o fato da
pouca referencia no que se refere a pesquisa que busca entender quem são os profissionais que
cobrem ciência e suas rotinas de produção. Infelizmente, por questão de tempo essa pesquisa
não irá se deter a essa questão. Mas fica como sugestão para trabalhos futuros pesquisas que
tenham como foco as condições dos profissionais que cobrem ciência.

6. MASCULINO E FEMININO NO CADERNO CIÊNCIA E SAÚDE DA FOLHA DE
SÃO PAULO
Tomando como base para esta pesquisa os estudos do Projeto de Monitoramento
Global (WACC), realizado desde 1995, alguns elementos da observação se destacam,
conforme informações que seguem. A autoria da notícia (nesse caso a codificação por feita
por sexo), pessoa na notícia (se a pessoa é citada direta ou diretamente, idade, profissão).
Nesse caso também foi levado em conta se a notícia destaca assuntos no que diz respeito a
relações de gênero e ou reforça estereótipos contra as mulheres.
Durante os 30 dias de observação 39 matérias foram coletadas. Ao todo 15
profissionais, entre jornalistas e especialistas na área de ciência, assinaram trabalhos para o
periódico. Das 15 assinaturas apenas três são mulheres. Dos três trabalhos assinados por
mulheres, somente um diz respeito ao profissional da redação. As duas demais assinam como
colaboradoras. Flávia Foreque, que assina uma matéria com Salvador Nogueira, “URSS pode
ter escondido a morte de cosmonautas”, e Paula Sperb autora da matéria “Operação
peixinho”. Já a jornalista Cláudia Collucci assina seis matérias no caderno, todas com relação
a medicina e seus possíveis transtornos pessoais e ou familiares. Portanto, menos de 10% das
matérias publicadas durante o período observado foram assinadas por mulheres.
As fontes presentes nessas matérias totalizaram 53 pessoas8. Desse total, 13 foram as
mulheres consultadas nas matérias. A proporção da presença masculina e feminina com fontes

8

Interessante observar que muitas das matérias publicadas só tinham uma fonte consultada e
na maioria das vezes eram especialistas, na sua maioria do sexo masculino.
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consultadas nas matérias no caderno Ciência e Saúde da Folha de São Paulo é a cada quatro
fontes masculinas consultadas, uma é mulher. E desse total de 13 fontes femininas, duas delas
foram consultadas de forma indireta. A Presidenta Dilma Roussef, citada na entrevista
realizada por Marcelo Leite com o secretário-executivo do Observatório do Clima Carlos
Rittl, sobre a política ambiental do governo. E a outra citação indireta é em referência ao
estudo da pesquisadora Maria Inês Battistella Nemês, da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP).
Dentro desse universo da presença masculina como maioria nas matérias do periódico,
vale o recorte de uma matéria em particular. A Matéria assinada por Gabriel Malta, intitulada
“Fome de Whey”, publicada no dia 24 de fevereiro, que aborda o consumo excessivo dessa
proteína. Para o trabalho o repórter consultou seis fontes. Quatro fontes masculinas e duas
femininas. As quatro fontes masculinas são: o nutrólogo Celso Cukier, Daniel Magnoni,
diretor de nutrição do Instituto Dante Pazzanesse de Cardiologia, Vinícius Ceratto, vendedor
da proteína, e Nabil Ghorayeb, médico do esporte do Hospital do Coração. As duas fontes
femininas são: a empresária Gabryella, e a funcionária de cafeteria Keoma Ismael, que toma
whey a três anos. Na observação dessa notícia o repórter mostra uma divisão entre
especialistas em whey (homens) e consumidores (mulheres). Um profissional mais atento
poderia contrabalancear essa proporção entre especialistas e consumidores.
Ainda no que diz respeito a classificação da pessoa na notícia, vale ressaltar o fato de
que somente as mulheres são representadas como personagens. Como é, por exemplo, o caso
da notícia assinada por Cláudia Collucci “Famílias decidem ocultar de doente que ele tem
Alzheimer”. Nessa notícia, assim como a outra mencionada anteriormente, somente
especialistas do sexo masculino são consultados sobre a doença. A presença feminina no
trabalho jornalístico fica resguardada ao contar as dificuldades da família no tratamento com o
doente de Alzheimer. Os subtópicos da matéria “de repente a gente se vê com uma filha de 75
anos”, e “amigos somem, a solidão se torna uma realidade” deixam claro essa diferenciação.
No que diz respeito as questões de gênero e o reforço de estereótipos em relação as
mulheres, não houve a incidência, para além dos já mencionados, de matérias nesse sentido.
Assim como outros trabalhos de pesquisa sobre a presença feminina em outros cadernos de
jornalismo, verificou-se uma presença majoritariamente masculina no que tange a produção
quanto a consulta de fontes, principalmente as ditas especialistas.

7. CONCLUSÃO
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Como visto anteriormente a talvez exclusiva pesquisa que se deteve em mapear, ainda
que superficialmente, a quantidade de jornalistas científicos no Brasil mostrou a
predominância do sexo feminino no exercício da profissão. E se resgatarmos um pouco mais
este artigo mostrou, também, a igual maioria do sexo feminino como pesquisadoras
principalmente nas áreas de Humanas, Biológicas e Linguística, Letras e Artes. Se elas são a
maioria no exercício da ciência e na especialização científica do jornalismo, é de se supor que
os resultados observados durante a coleta comprovassem essa observação. Portanto, a
hipótese inicial desta pesquisa não seria válida. Mas o que foi visto, mesmo que seja um
pequeno recorte do campo jornalismo científico, pois se trata de um, entre tantos cadernos e
revistas especializadas no assunto, é justamente o contrário.
Ao observar os resultados da coleta fica clara a maior incidência da presença
masculina tanto como profissional autor da matéria quanto como fonte consultada. E nesse
sentido confirma-se a predominância da presença masculina nesse periódico tanto como
jornalista ou colunista, haja vista que as duas colunas dominicais assinadas são escritas por
homens, quanto ao que se refere a consulta de fontes, uma vez que a proporção de fontes
femininas nos textos é de um para quatro fontes masculinas.
Logicamente que não se pode afirmar que a especialidade científica do jornalismo é
exclusivamente masculina olhando somente para os resultados desse artigo, pois ele é um
pequeno recorte - mesmo sendo um recorte importante uma vez que se trata do periódico de
maior abrangência nacional, que possui um caderno ligado ao tema de circulação diária –
demonstra a dificuldade feminina na ascenção da carreira como pesquisadora científica que,
por conseguinte, entre outros motivos, faz o jornalista especializado procurar fontes oficias
masculinas em detrimento das fontes do sexo masculino.
Esta percepção é importante por que o jornalismo, entendido como instituição social
de procedimentos de natureza simbólica que por vezes dirige e orienta a conduta do cidadão, é
um dos agentes que reproduzem essas determinações.

8. REFERÊNCIAS
BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista a ciência. Revista Estudos
Feministas, Florianópolis, Janeiro - Abril. 2008.

137

GUEDES, Moema de Castro. Bolsas e bolsistas de produtividade do CNPQ: Uma análise
de gênero. 14° Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia, UFMG, Belo
Horizonte. 2014.
KOSHIYAMA, Alice Mitika. Mulheres jornalistas na imprensa brasileira. Intercom,
Campo Grande – MS. 2001.
MASSARANI, Luisa; BAUER, Martin W; AMORIM, Luis. Um raio-x dos jornalistas de
ciência: há uma nova “onda” no jornalismo científico no Brasil?. Universidade Metodista
de São Paulo - Comunicação & Sociedade, São Bernardo do Campo, Julho – Dezembro.
2013.
MELO, Hildete Pereira de; LASTRES, Helena Maria M. Ciência e Tecnologia de gênero: o
caso do CNPQ. In: Santos, Lucy. W. et al. (Orgs.) Ciência, tecnologia e gênero: desvelando o
feminino na construção do conhecimento. Londrina: IAPAR, 2006. p.131-160.
MUZART, Zahidé Lupinacci. Uma espiada na imprensa das mulheres no século XIX.
Revista Estudos Feministas, Florianópolis, Janeiro – Junho. 2003.
REIS,
José.
Notáveis
da
C&T.
Disponível
em:
<www.canalciencia.ibict.br/notaveis/livros/jose_reis_28.html>. Acesso em 20 de março de
2015.
ROCHA, Paula Melani. As Mulheres Jornalistas no Estado de São Paulo: O Processo de
Profissionalização e Feminização da Carreira. Universidade Federal de São Carlos, 2004.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade,
Porto Alegre, jul./dez. 1990.

138

MULHERES EM TEMPO REAL: QUESTÕES SOBRE A DUPLA JORNADA
FEMININA ENTRE O TRABALHO DE WEBJORNALISTA E A MATERNIDADE1

Sarita González Fernandes2

RESUMO: As mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho brasileiro e, no
jornalismo, já são maioria, segundo pesquisas. Entretanto, tal evolução levou as mulheres a
terem de lidar com duplas jornadas de trabalho, ou seja, na empresa e dentro de casa, esta com
afazeres domésticos e dedicação aos filhos. Este artigo apresenta uma pesquisa com mulheres
webjornalistas de um portal de notícias de Brasília e analisa, por meio de entrevistas em
profundidade, suas opiniões sobre a conciliação entre carreira e maternidade. Escolheu-se
estudar especificamente o webjornalismo, já que trata-se de uma mídia em que a pressão do
tempo sobre o processo de produção da notícia é marcante, além de abranger profissionais
multimídia e multitarefas. O objetivo é compreender como as mulheres webjornalistas veem a
especificidade do meio em que trabalham atrelada às dificuldades naturais de ser profissional
e mãe, ao mesmo tempo.
Palavras-chave: Webjornalismo. Mulheres. Rotinas produtivas. Maternidade. Dupla jornada.

1. INTRODUÇÃO
As salas de aula dos cursos de jornalismo encaminham cada vez mais mulheres para as
redações de diferentes mídias em todo o Brasil. A pesquisa “Quem é o jornalista brasileiro?
Perfil da profissão no país” 3 mostra que, no final de 2012, 64% dos jornalistas no país eram
mulheres, e 36% homens. Segundo os dados, a maioria delas (48%) é branca, solteira e tem
até 30 anos de idade. Para Rocha e Sousa (2011) a chamada feminização da profissão está
atrelada à busca das mulheres por cursos universitários de jornalismo:
1

Trabalho submetido para o GT Comunicação e Sociedade, do XVII Encontro de Pesquisa

em Comunicação – ENPECOM.
2

Mestranda em Jornalismo e Sociedade pela Universidade de Brasília – UnB. Jornalista pelo

Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. E-mail: saritagfernandes@gmail.com
3

Pesquisa disponível no site da FENAJ:

(http://fenaj.org.br/relinstitu/pesquisa_perfil_jornalista_brasileiro.pdf). Acesso: 10 jun. 2015.
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O processo de feminização no jornalismo não foi um movimento
isolado, ao contrário, ele está inserido no contexto internacional de
transformação e introdução da mulher no mercado de trabalho. A
Revolução Industrial influenciou todo o modo de produção no final do
século XVIII e nos séculos XIX e XX. As Guerras Mundiais
aceleraram a necessidade de trabalho feminino, mas o curso de
graduação foi uma das principais portas de entrada das mulheres no
mercado de trabalho em jornalismo. (ROCHA; SOUSA; 2011; p. 9).
Conhecido como uma carreira marcada por um ritmo de trabalho frenético, o
jornalismo atrai jovens apaixonados pela notícia e imbuídos por um sentimento de informar,
fiscalizar e formar opinião junto à sociedade. Dentre os que se interessam pelos cursos de
jornalismo e, consequentemente, pelas rotinas produtivas das redações, de onde as notícias
partem para serem veiculadas para o mundo, as mulheres estão em sua maioria:
E, se as redações se tornaram reduto dos jovens, também estão se
transformando em local de trabalho das mulheres. Cresce a cada ano o
número de mulheres nas redações, sendo poucas as editorias que não
as incluam, seja na qualidade de repórteres ou mesmo em cargos de
chefia. Para muitos, a tendência do jornalismo é converter-se numa
profissão predominantemente feminina. (TRAVANCAS, 1993, p. 90).
A ascensão das mulheres no mercado de trabalho, não apenas no jornalismo, trouxe à
tona a questão da chamada dupla jornada de trabalho, na qual atuam como profissionais, e, ao
mesmo tempo, mães, donas de casa e esposas. Dados da “Síntese de Indicadores Sociais (SIS)
- Uma análise das condições de vida da população brasileira 2014” 4, publicada pelo IBGE,
mostram que a dupla jornada feminina afeta mais mulheres do que homens. Segundo a
pesquisa, 88% das mulheres brasileiras ocupadas, de 16 anos ou mais de idade realizam
afazeres domésticos. Dentre os homens, apenas 46%. A conclusão do estudo mostra que, ao
juntar a atuação das mulheres no mercado de trabalho com as atividades do lar, tem-se uma
jornada feminina semanal total de 56,4 horas, que supera em quase cinco horas a jornada
masculina:
(...) o aumento do número de mulheres que trabalham não pode deixar
de afetar a divisão de tarefas domésticas e, ao mesmo tempo, os
4

Disponível em: (http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/12/SIS_2014.pdf). Acesso:
12 jun. 2015.
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modelos tradicionais masculinos e femininos, acarretando, sem
dúvida, consequências na aquisição de posições sexualmente
diferenciadas no seio da família: pode-se, assim, observar que as filhas
de mães que trabalham têm aspirações de carreira mais elevadas e são
menos apegadas ao modelo tradicional da condição feminina.
(BOURDIEU, 1999, p. 108).

Nas redações de jornalismo, a chegada da internet suscitou o surgimento do
webjornalismo, e, consequentemente, aumentou a demanda por profissionais para atuação no
novo meio. O fator tempo sempre foi considerado relevante nas rotinas produtivas do
jornalismo. “O ponto de partida para a entrada na profissão é a entrega do seu tempo. É estar
ligado à redação o tempo todo” (Travancas, 1993, p.28). Entretanto, com o advento da
internet nas redações jornalísticas, o trabalho dos profissionais foi alterado profundamente, já
que está atrelado à notícia em tempo real e em rede. O webjornalismo é marcado por duas
questões marcantes: a pressão do tempo no processo de produção da notícia e profissionais
multimídia que, consequentemente, são multitarefas.
Considerando as rotinas produtivas do webjornalismo, em que o fator tempo atua
como questão latente, e a crescente entrada das mulheres na carreira de jornalista, o principal
objetivo deste trabalho para os estudos de comunicação e gênero é mostrar como mulheres
webjornalistas lidam com a pressão do tempo e as multitarefas dentro das redações, além da
outra jornada feminina, relacionada ao lar, marido e filhos.
Para entender tal relação, realizou-se uma pesquisa de método etnográfico e, como
técnica, entrevistas em profundidade na sucursal de um portal de notícias5 localizado em
Brasília. Além disso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica como procedimento metodológico.
O artigo está estruturado em quatro partes, além da introdução: contextualização sobre o
webjornalismo e as rotinas produtivas; discussões teóricas sobre mulheres, maternidade e
mercado de trabalho; metodologia utilizada; e resultado das entrevistas. As entrevistadas
foram realizadas com quatro webjornalistas de faixas etárias distintas (26 a 37 anos), com
cargos variados na equipe – sendo duas delas repórteres/redatoras, uma redatora-executiva e
uma editora-executiva –, e de experiências diversas dentro do jornalismo. A partir das
entrevistas em profundidade, foi possível identificar como as webjornalistas equilibram o
tempo dedicado ao trabalho na redação do portal de notícias com a vida pessoal e a
maternidade ou pretensão de ter filhos.
5

Portal R7, com sucursal em Brasília desde 2009.
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2. WEBJORNALISMO E ROTINAS PRODUTIVAS
Ao falar sobre a primeira década do webjornalismo, Alves (2006) destaca que a
internet é mais do que simplesmente um novo meio, como o rádio e a TV, já que tem um
alcance maior e quebra limites de tempo e espaço. Além dele, Prado (2011) assinala que o
webjornalismo abrange todos os meios de comunicação. Ao mesmo tempo, a sociedade pede
a informação em tempo real – possibilitada pelas novas tecnologias – não apenas com rapidez,
mas também com qualidade e transparência.
Quando se diz que no webjornalismo os profissionais são multimídia e, por
conseguinte, multitarefas, significa que o processo de produção de notícias inclui uma série de
atribuições possibilitadas por competências técnicas que agilizam a composição de conteúdos.
Diferentemente do que ocorre em outras mídias, os webjornalistas se multiplicam para atender
uma demanda característica do meio no qual operam. Faz parte do trabalho sugerir a pauta;
apurar os fatos; redigir o texto; fotografar e/ou editar imagens; produzir e/ou editar vídeos;
construir infográficos; diagramar o conteúdo nos sistemas de publicação; publicar a
reportagem; veicular chamadas nas redes sociais; e moderar comentários dos internautas:
Em menos de cinco anos de funcionamento da internet, aquela noção
de ordem e de rotina produtiva ditada pelos meios industriais – em que
o trabalho do repórter é apenas uma etapa na cadeia de produção que
termina nas rotativas e na distribuição do produto ao leitor – foi
subvertida pelo ritmo frenético do noticiário no ciberespaço, que
passou a buscar a instantaneidade para a mensagem jornalística
escrita. (FERRARI, 2012, p. 15).
Ademais, os webjornalistas encaram sucessivos deadlines e devem apurar os fatos em
grande velocidade para não ficarem atrás da concorrência. “O importante será perceber como
a lógica do ‘tempo real’ afeta a prática do jornalismo como um todo, radicalizando a ‘corrida
contra o tempo’ que sempre marcou a profissão” (MORETZSOHN, 2002, p. 130).
3. MULHERES E MERCADO DE TRABALHO
A chegada das mulheres ao mercado de trabalho, e, consequentemente, a necessidade
de conciliação com as atividades de casa são discutidas por vários teóricos. As análises giram
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em torno da realidade em que muitas mulheres vivem desde que conseguiram se afirmar no
espaço público como trabalhadoras e alcançaram autonomia econômica.
Uma vez fora do espaço privado, vêm à tona questões relacionadas à dedicação aos
filhos, ao parceiro e à casa, já que as tarefas normalmente não são divididas igualmente com
os homens. Para Beauvoir (1960), o fato de as mulheres se libertarem economicamente dos
homens não significa, necessariamente, que elas tenham se igualado completamente a eles.
Segundo ela, as mulheres tendem a ter sua atividade pública cerceada, bem como a conquista
das consideradas carreiras masculinas, enquanto é reservado a elas o papel da maternidade,
definida pela autora francesa como “a empresa mais dedicada, mais grave que existe: a
formação de um ser humano”.
Para Bourdieu (1999), o acesso aos ensinos secundário e superior e ao trabalho
assalariado, além da evolução do uso de métodos contraceptivos representam transformações
importantes pelas quais as mulheres passaram. No entanto, elas ainda cumprem outra jornada
antes e/ou depois do trabalho fora de casa. Ainda segundo Bourdieu (1999), o trabalho
doméstico é “despercebido”. “O fato de que o trabalho doméstico da mulher não tenha uma
retribuição em dinheiro contribui realmente para desvalorizá-lo, inclusive a seus próprios
olhos”. (BOURDIEU, 1999, p. 117).
Com relação à dedicação aos filhos, Beauvoir (1960) critica a inexistência de uma
sociedade organizada para auxiliar as mães e possibilitar que elas conciliem a maternidade
com o trabalho fora de casa:
Se atualmente muitas vezes a mulher tem dificuldade em conciliar o
ofício, que a retém durante horas fora do lar e lhe toma todas as
forças, com o interesse de seus filhos, é porque, por um lado, o
trabalho feminino é ainda frequentemente uma escravidão, e, por
outro, porque nenhum esforço se fez para assegurar o cuidado, a
guarda, a educação das crianças fora do lar. Trata-se de uma carência
social; mas é um sofisma justificá-la alegando que uma lei inscrita no
céu ou nas entranhas da terra determina que a mãe e o filho se
pertençam exclusivamente um ao outro; essa mútua pertinência não
constitui, na verdade, senão uma dupla e nefasta opressão.
(BEAUVOIR, 1960, p. 293).
Pelo fato de a ascensão das mulheres no mercado de trabalho não estar relacionada a
uma diminuição da sobrecarga de tarefas na maternidade e no lar, muitas delas abrem mão de
uma das partes: a profissão ou a possibilidade de ter filhos. “(A mulher) tem que escolher
entre a esterilidade, muitas vezes sentida como uma dolorosa frustração, e encargos
dificilmente compatíveis com o exercício de uma carreira”. (BEAUVOIR, 1960, p. 465-466).
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Com tantas mulheres chegando às redações de jornalismo, como elas lidam com a
dupla jornada? De que forma elas equilibram as rotinas produtivas do trabalho com filhos,
parceiro e tarefas domésticas? Aquelas que ainda não têm filhos pensam em ser mães? E as
mulheres webjornalistas, que, como visto, têm de se dividir entre várias funções dentro das
atividades da redação, sendo consideradas jornalistas multimídia e multitarefas, além de
enfrentarem a pressão do tempo no processo de produção e publicação de notícias em tempo
real? O artigo em questão pretende lançar uma reflexão, principalmente, sobre a última das
perguntas acima.
4. METODOLOGIA
Para compreender como se dão as rotinas produtivas em redações de webjornalismo,
bem como analisar as reflexões de mulheres webjornalistas com relação ao tempo dedicado ao
trabalho e os anseios de constituir uma família, a pesquisadora realizou o método etnográfico
e entrevistas em profundidade como técnica na sucursal de um portal de notícias localizado
em Brasília.
De acordo com Travancas (2012), a etnografia consiste em um método de pesquisa
qualitativa e empírica, e que é fruto da Antropologia. O método, além de exigir preparo e
dedicação do pesquisador, “não é um tipo de pesquisa que pode ser realizada em um período
muito curto” (TRAVANCAS, 2012, p. 100). A pesquisadora não teve dificuldades de
conseguir autorização da empresa para a entrada no grupo a ser pesquisado. Entretanto, lhe foi
sugerida uma realização objetiva da pesquisa em uma quantidade de tempo que não
atrapalhasse o trabalho da equipe, já que trata-se de uma redação de webjornalismo, onde o
tempo é uma questão pertinente.
As entrevistas em profundidade foram aplicadas ao longo de um dia com quatro
webjornalistas mulheres. A técnica “explora um assunto a partir da busca de informações,
percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma
estruturada” (DUARTE, 2012, p. 62). Na pesquisa, foram aplicadas entrevistas semi-abertas,
que partem de um itinerário de questões a serem desdobradas aos poucos.
5. MULHERES EM TEMPO REAL DENTRO E FORA DE CASA
Seguindo um roteiro de perguntas semi-abertas, as profissionais responderam questões
sobre: a pressão do tempo nas rotinas produtivas de webjornalismo; a ascensão das mulheres
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no mercado de trabalho; a “dupla” jornada feminina na sociedade; de que modo veem a
relação entre o tempo do trabalho e o tempo humano e social; a viabilidade de conciliação
entre o trabalho como webjornalista e a maternidade.
A sede do portal de notícias fica em São Paulo, e a sucursal existe em Brasília desde
2009. A equipe é formada por dois jornalistas que fazem pautas em âmbito nacional, seis
jornalistas locais, além de dois estagiários. Dentre eles há quatro mulheres, incluindo a
editora-executiva, que também foi entrevistada. Os jornalistas da equipe cumprem jornada de
trabalho de seis horas diárias, além de 15 minutos de descanso. A editora-executiva, por sua
vez, faz sete horas de trabalho diárias, mais o mesmo período de pausa.
Sobre a rotina, as quatro entrevistadas6 consideram a jornada de trabalho no portal em
questão “muito tranquila”, se comparada às que já tiveram em outros portais de notícias ou
redações de outros tipos de mídia, como televisão, jornal impresso e rádio. De acordo com
todas elas, na redação em questão as rotinas são mais organizadas, e não é permitido fazer
hora extra, apenas em casos de extrema necessidade e mediante negociação com a chefia,
conforme expresso no contrato de trabalho da empresa. Para elas, trata-se de uma realidade
bem diferente da que elas já haviam experimentado no jornalismo.
Com relação à questão do tempo no webjornalismo, as Entrevistadas 1 e 4
consideraram a pressão do mesmo significativa no processo de produção da notícia. A
Entrevistada 1, cujo trabalho anterior como jornalista também foi em um portal de notícias,
constata que o impacto do tempo é pior quando a equipe é desorganizada e o (a) webjornalista
tem de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Segundo ela, o fato de ser webjornalista
também impacta no modo de lidar com o tempo na vida fora da redação e no relacionamento
com as notícias mesmo longe do ambiente de trabalho:
Como sou webjornalista, é como se estivesse o tempo todo conectada.
Acho que isso atrapalha, mas é uma coisa que agarra na gente de um
jeito que a gente nem percebe. De manhã, mesmo, eu acordo e vou
logo olhando o celular, até porque meu celular já “dorme” debaixo do
meu travesseiro. (Entrevistada 1).
A Entrevistada 4, que já trabalhou em rádio e jornal impresso, afirma que, no
webjornalismo, a pressão do tempo é muito maior do que em outras mídias:

6

As Entrevistadas 1 e 2 são repórteres/redatoras; a Entrevistada 3 é editora-executiva; e a

Entrevistada 4 é redatora-executiva no portal de notícias pesquisado.
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Na web é totalmente diferente. Na web você trabalha com o tempo,
correndo. Por mais que o jornal (impresso) tenha um fechamento, ele
te dá liberdade de algo que aconteceu às 14h você fechar às 20h. Na
web, não. Se algo aconteceu às 18h, você tem que dar, se possível, às
18h. O mais rápido possível e sempre concorrendo. Tendo que dar
primeiro e dar melhor que o outro, mesmo nessa correria.
(Entrevistada 4).
Em contrapartida, para a Entrevistada 2, a pressão do tempo é maior em rádio, onde
ela teve sua experiência de trabalho anterior. Ela acredita, inclusive, que a vivência no
radiojornalismo lhe preparou para trabalhar em portais de notícias, onde a questão do tempo
real é considerada marcante. Por sua vez, a Entrevistada 3, que já havia trabalhado em mídia
impressa, sente a pressão do tempo de um modo diferente, mas considera que cada veículo
tem suas características próprias.
No que se refere à maternidade, as quatro webjornalistas têm perfis distintos. A
Entrevistada 1 é casada e pretende ter filhos em breve; a Entrevistada 2 tem namorado, não
pretende se casar e considera remota a possibilidade de ter filhos; a Entrevistada 3 é casada e
tem um filho pré-adolescente; e a Entrevistada 4 é divorciada, não tem filhos, mas pensa em
casar-se novamente e tornar-se mãe. A Entrevistada 1 conta que, quando pensa em ter filhos,
sente preocupação com relação ao fato de a sua profissão lhe deixar “conectada 24 horas por
dia”, além da flexibilidade dos horários nas equipes de webjornalismo:
Meu horário tem que ser muito flexível. No webjornalismo tem muito
isso. Às vezes, de um dia para o outro você tem que se adequar a um
novo horário. Penso nisso quando eu tiver um filho. Se eu tiver que
buscá-lo na creche e meu horário tiver mudado de repente, aí eu vou
ter que ficar ligando “mãe, busca”, “tia, busca”. Isso me preocupa
muito quando eu faço plano de ter filhos. (Entrevistada 1).
Nas redações de webjornalismo, a necessidade de flexibilidade de horários existe para
organizar equipes em caso de ausência de algum membro por motivo de folga, férias, doença
entre outros. Como os profissionais trabalham com notícias em tempo real, se um jornalista
não está na equipe, é necessário reorganizá-la afim de que não fiquem “buracos” em alguma
parte da jornada em que a produção de conteúdo é necessária.
Para a Entrevistada 2, ser webjornalista não atrapalharia sua vontade de ter filhos, caso
quisesse, principalmente devido às rotinas organizadas propostas pela empresa onde trabalha
e por conta do horário de trabalho, de 14h às 20h. Entretanto, segundo ela, caso trabalhasse
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em uma redação de web sem organização, não haveria possibilidade de ter filhos: “Em
qualquer trabalho em que você não tenha rotina de horário, isso (ter filhos) seria impossível”.
A Entrevistada 3, única mãe entre as participantes, teve uma experiência de
maternidade relacionada a mercado de trabalho considerada “privilegiada” por ela mesma.
Quando engravidou, ela não estava trabalhando e teve a possibilidade de dar pausas na
carreira de jornalista no período em que seu filho ainda era um bebê e precisava de mais
cuidados e atenção:
No meu caso, eu consegui me adaptar porque eu tinha essa opção de
ficar períodos sem trabalhar e porque eu tinha uma renda familiar que
comportava isso. Se não fosse assim, eu não sei como eu teria feito.
Provavelmente ia ter que ser aos trancos e barrancos. Não me
arrependo de ter parado de trabalhar, de ter dado pausas, isso foi bem
legal. Se eu pudesse dar um conselho para quem tem filho pequeno eu
daria esse. Se você quiser dar uma pausa, você vai voltar para o
mercado sem problemas. (Entrevistada 3).
A Entrevistada 4 admite que, tendo em vista sua atual condição de trabalho dentro da
empresa, seria viável conciliar a maternidade com o trabalho. Entretanto, segundo ela,
levando em consideração uma redação de web sem estrutura adequada, “a vida de uma mulher
webjornalista é mais difícil do que a de um homem, pois a responsabilidade sobre a família
cai mais sobre as mulheres”. Todas elas têm preocupações semelhantes às levantadas por
Beauvoir (1960) com relação à ausência de uma sociedade capaz de ajudar as mães na
educação e zelo pelos filhos para que as mesmas possam também trabalhar fora de casa.
Quando pensam no desafio de conciliar carreira e mercado de trabalho, as
entrevistadas têm visões diferentes ao se compararem com mulheres profissionais de outras
áreas ou até mesmo em diferentes mídias jornalísticas. Além disso, elas possuem opiniões
distintas sobre a desistência das mulheres com relação à carreira ou à maternidade, em caso de
dificuldade de equilibrar os dois fatores. Para a Entrevistada 1, profissionais mulheres de
outras áreas que não sejam do jornalismo têm mais facilidade de ter uma vida fora do trabalho
e equilibrada com casa, filhos e parceiro. “Acho que tem carreiras tranquilas, que as mulheres
podem seguir e não se deparar com esse tipo de problema. Do estresse, da loucura, da
conexão 24 horas por dia. Acho que no jornalismo é igual, independentemente da mídia”
(Entrevistada 1). Ainda segundo ela, as mulheres acabam optando por desistir da carreira
quando não conseguem ser tudo ao mesmo tempo:
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Acho que chega uma hora em que elas (as mulheres) desistem. Porque
se você não tem um marido que te ajuda, e se você está numa área
como o jornalismo, e se você chega em casa e ainda tem que lavar a
louça, lavar o chão, cuidar do filho, acho que as mulheres acabam
desistindo da profissão, não da maternidade. Porque filho é eterno e a
gente pega um amor que eu imagino que seja de outro mundo. Ou
então a mulher acaba fazendo um mestrado para poder dar aula de
jornalismo em vez de trabalhar na redação. O jornalismo é muito
gostoso, é apaixonante, só que o estresse acaba levando a gente a sair,
a buscar outras formas de trabalhar. (Entrevistada 1).
A Entrevistada 2 considera que existe uma sobrecarga com relação às mulheres que
trabalham e cuidam da família. Segundo ela, a chegada das mulheres ao mercado de trabalho
é, ao mesmo tempo, “libertadora” e “escravista”:
Acho mais difícil ser mulher do que ser homem. Muito mais.
Principalmente por conta do acúmulo de funções. A tripla, quádrupla,
quíntupla jornada. Por exemplo, as mulheres casadas e que têm filhos.
Dificilmente o filho vai adoecer e a mãe não vai querer estar do lado
dele. Numa redação jornalística, é muito difícil uma mulher dizer:
“hoje eu não vou trabalhar porque tenho que estar com o meu filho”.
E, dificilmente, o homem vai ter que sair para estar com o filho. O
homem provavelmente vai pensar: “vou ligar para a mãe da criança”.
(Entrevistada 2).
Sobre uma possível desistência das profissionais mulheres em meio a uma carreira
difícil, a Entrevistada 2 acha que dificilmente as mulheres abrem mão da maternidade: “Não
acho que essa questão da rotina desesperadora tenha um reflexo direto sobre a mulher que
desiste ou não de ter filho.”
A Entrevistada 3 também considera que as mulheres tendem a abrir mão da carreira, e
não dos filhos, diante de tais desafios. “Quando a pessoa quer ter filhos, ela abre mão da
carreira, de tudo”. Mas, segundo ela, é possível conciliar as duas coisas, ainda que nos
primeiros anos de maternidade as mulheres tenham mais limitações de horário. “Ela não tem
aquela disponibilidade total. Mas eu acho que se as mulheres conseguirem um ‘esquema’, vão
trabalhar normalmente”.
A Entrevistada 4 opina que as mulheres enfrentam dificuldades em conciliar carreira e
filhos independentemente da profissão: “para a mulher, de um modo geral, é um desafio
trabalhar e ter uma vida no lar”. Ademais, ela acha que é mais provável que as mulheres
deixem para trás a vontade de serem mães, e sigam na carreira desejada. “As mulheres têm
adiado o sonho de ter filhos ou da construção de uma família por conta da carreira para
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poderem atingir um padrão financeiro que possibilite isso. Acho que as mulheres têm
priorizado o profissional nos últimos tempos.”
Tais discursos, quando comparam mulheres e homens, dialogam com Bourdieu
(1999), quando este diz que a conquista feminina de uma carreira impacta, inevitavelmente,
na divisão de tarefas domésticas. A Entrevistada 1 tem uma visão complementar sobre o tema.
A questão da dificuldade de equilibrar carreira e filhos é claramente um incômodo para ela,
que expressa intenção de mudar de profissão futuramente para se dedicar à família:
Não me vejo trabalhando como webjornalista para sempre. Quero ter
uma vida mais tranquila, fazendo o que eu tenho que fazer enquanto
ele (filho/ filha) está na creche. Depois eu busco, fico em casa, faço
um bolo, meu marido chega e estarei ganhando o meu próprio
dinheiro para não precisar pedir, por exemplo, 15 reais para comprar
uma calcinha. Quero ter minha independência, mas também quero ter
aquela coisa de dona de casa, sim. Ter uma rotina certa, uma
serenidade. Olho para a minha mãe e a vejo tão calma, enquanto eu
estou sempre elétrica. Acho que o jornalismo não é um lugar para se
viver a vida inteira. Tem gente que vive, mas estressado, e deixa
alguma parte da vida descompensada. (Entrevistada 1).
As entrevistadas esboçam, ao mesmo tempo, vontade ter sua própria independência,
mas também preocupação em serem mães, ao encararem a real limitação da maternidade
quando também existe uma carreira em jogo.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal intenção deste artigo acadêmico foi compreender a relação entre a
ascensão das mulheres ao mercado de trabalho no jornalismo e a realidade da dupla jornada
de trabalho, que inclui dedicação ao lar, esposo e filhos. Escolheu-se entrevistar
especificamente mulheres webjornalistas a fim de se atingir um recorte dentro da área, e pelo
fato de este tipo de mídia ter particularidades como a pressão do tempo no processo de
produção da notícia e profissionais multimídia e multitarefas.
De um modo geral, a pesquisa empírica mostrou interpretações distintas por parte das
entrevistadas em alguns pontos. Duas delas, por exemplo, consideram que, na web, a pressão
do tempo no processo de produção da notícia é maior se comparada com outras mídias,
sobretudo se as equipes de web não forem bem estruturadas. Enquanto isso, outra considerou
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que cada veículo segue com sua especificidade, e outra afirmou que a pressão do tempo era
maior em outro tipo de mídia.
As entrevistadas têm perfis distintos com relação à maternidade, mas mostram
igualmente uma preocupação sobre o equilíbrio entre ser profissional e mãe. Uma delas
considera que a flexibilidade de horários no webjornalismo, por exemplo, é um dos fatores
que potencializam o receio de ser mãe-webjornalista. A entrevistada que teve uma experiência
de maternidade longe do mercado de trabalho, inclusive, incentiva outras mulheres que
tenham condições a fazerem o mesmo. As duas outras acham que ser webjornalista e mãe é
viável, desde que as condições de trabalho oferecidas pela empresa, como é a realidade delas
no momento, possibilite isso.
Ao falarem sobre uma possível desistência da maternidade ou da carreira por conta da
incompatibilidade das duas condições, apenas uma delas acha que as mulheres tendem a
desistir do sonho de ter filhos, e não o contrário. Para as demais, as mulheres, em geral,
preferem seguir com o desejo da maternidade. Ademais, a visão a respeito de ser mãe em
outras carreiras também varia. Enquanto umas acham que é mais difícil ser mãe-jornalista,
independentemente da mídia, outras consideram que é algo inerente às mulheres, não importa
onde elas trabalhem.
As entrevistas também mostram que, em um movimento natural, as participantes
imaginaram suas vidas em redações de web sem estrutura, pois, segundo elas, a questão
reforça a pressão do tempo neste tipo de mídia. Também nota-se nos depoimentos
comparações com os homens, no que diz respeito à atribuição de tarefas domésticas e de
cuidado com os filhos. Além disso, fazem comparações com outras carreiras e demais áreas
dentro do jornalismo, o que enriquece a pesquisa ao levantar reflexões sobre se existe
distinção dentro do universo feminino. Os resultados das entrevistas com mulheres
webjornalistas trazem, portanto, novos questionamentos.
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O BAJUBÁ DA BONECA – A COMUNICAÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO DA
TRAVESTI1
Rafael Bozzo Ferrareze2
Ana Paula Moreira3
RESUMO
Este trabalho tem como ideia central apresentar uma breve discussão sobre a construção
imagética de travestis na cidade de Ponta Grossa/PR. Para melhor compreender esta
problemática apresentaremos tais construções focando em seus corpos, vestuários e formas de
linguagem. Assim, apontamos que a linguagem é um campo profícuo para vislumbrar os
processos de constituição das identidades e marcas pessoais destes sujeitos. Este esboço
contou com a participação de cinco travestis da referida cidade, onde através de suas histórias
de vida pudemos analisar suas narrativas sobre a construção de suas imagens nas suas
reproduções sociais em meio à comunidade através das percepções sobre sua linguagem –
comunicação e identidade.
Palavras-chave: Travestis. Imagem. Gênero. Identidade. Linguagem.
1. INTRODUÇÃO
Quando pensamos na população travesti nos vem logo a mente um conceito
construído e reproduzido socialmente destas pessoas. Para muitos travestis são a escória da
sociedade, são vulgares, pessoas que não possuem caráter, que permeiam a prostituição
apenas pelo prazer, dinheiro e etc., estigmas estes que moldam e constroem como já dito a
figura da pessoa travesti no imaginário social. Porém quem são essas atrizes sociais 4? Como
1
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Atrizes sociais se referis as travestis [...], advém primeiramente das escolhas de seus nomes
sociais [...]. Essas pessoas [...] escolhem para si nomes de pessoas famosas e com quem se
identificam, para serem referenciadas por todas as outras travestis e demais pessoas
(MISCOLCI e PELÚCIO, 2007). Esses nomes, em meio à prostituição, lhes agrega o valor de
atrizes, pois muitas vezes [...] estas têm que interpretar diferentes papéis – ativa ou passiva –,
bem como diferentes sentimentos e sensações – de que se está feliz, alegre, de que nada as
atinge ou de que estão sentindo prazer nas relações sexuais, seja através do gozo das mesmas
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estas pessoas se constroem enquanto travestis? como reproduzem suas identidades sociais em
meio à população que as tem como abjetas5? Estas perguntas são parâmetros a serem
respondidos ao longo deste trabalho tendo como apoio para tanto cinco travestis que residem
e trabalham em meio à noite pontagrossense.
Antes de aprofundarmos em nossa temática e público alvo participante deste, é
importante apresentarmos etimologicamente o conceito sobre travestis. Segundo o dicionário
(MICHAELIS.UOL - online, 2015) a palavra travestis significa, "disfarce sob o traje de outro
sexo". Para o (DICIONÁRIO ON LINE DE LINGUA PORTUGUESA, 2015) a palavra
travestis "[...] refere-se aos homossexuais cujas vestes e/ou comportamentos denotam
particularidades ou ações características do sexo oposto". Para Kulick (2008, p.5) a palavra
“advêm do verbo transvestir, ou transformar". Nos três entendimentos apresentados nota-se
que o termo travestis parte de uma ação de deslocamento. Este deslocamento que aqui nos
referimos entendemos como sendo a ação de mover-se do sexo e características masculinas
para os perfis e formas femininas. Não podemos deixar de mencionar que o entendimento
que mais destoa do significado da palavra travestis é o apresentado pelo dicionário Michaelis,
visto que este apresenta o conceito como sendo um disfarce, algo que hora podemos ser hora
não, e isso as travestis não fazem, se disfarçar. Na sequência do trabalho traremos claramente
os motivos pelos quais as travestis não se disfarçam de mulheres, entendendo que a priori que
para tal ação se faz necessário por parte destas uma escolha, uma vontade.
Algumas características destas pessoas são seus nomes sociais6, formas de
linguagem, vestimentas, construções corporais entre outros aspectos advindos do universo
ou do fazer o cliente gozar. É, literalmente, o jogo do interpretar, logo, atrizes sociais, em
meio aos contextos de prostituição, não se refere somente a seus nomes, mas também as suas
atuações em meio à mesma (Ferrareze, 2015, p. 54).
5

Segundo Richard Miskolci (2013, p. 24) O termo “abjeção”, se refere ao espaço a que a

coletividade costuma relegar aqueles e aquelas que consideram uma ameaça ao seu bom
funcionamento, à ordem social e política. Segundo Julia Kristeva, o abjeto não é
simplesmente o que ameaça a saúde coletiva ou a visão de pureza que delineia o social, mas,
antes, o que perturba a identidade, o sistema, a ordem (1982, p. 4).
6

Nomes Sociais são os nomes escolhidos pelas travestis para serem utilizados socialmente.

Segundo (PELÚCIO, 2007) as travestis escolhem nomes de atriz ou personalidades famosas
cujas quais gostam e/ou se identificam. Estes nomes as inserem na sociedade juntamente com
suas modificações corporais.
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feminino. É importante também apresentar o conceito social do ser travesti. Anteriormente
trouxemos seu significado etimológico e agora apresentaremos o entendimento de travestis
expresso pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(ABGLT), núcleo que conta com uma participação expressiva de travestis em suas
militâncias, sendo então este o melhor conceito/entendimento que uma pessoa, travesti, pode
apresentar de si mesma:
Pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que tem sua identidade de
gênero oposta a seu sexo biológico, assumindo papéis de gênero diferentes daquele
imposto pela sociedade [...] as travestis não desejam realizar a cirurgia de
redesignação sexual (mudança de órgão genital). [...] (ABGLT, 2010, p. 18).

O entendimento social apresentado pela ABGLT sobre as travestis nos mostra que
estas pessoas nascem com um sexo biológico definido, porém não se reconhecem ou se
identificam totalmente com os mesmo. No decorrer de suas vidas passam a desenvolver
papéis sociais pertencentes ao sexo oposto. Aqui cabe dizer que entre estes papéis sociais
entram, os de gênero, os sexuais, os afetivos entre outros. O ser travesti não apresenta uma
estaticidade, ou seja, eles adquirem para si um corpo feminino, mas muito não se reconhecem
ou querem ser tidas como mulheres, apenas possuem uma estrutura corporal feminina. Outro
conceito importante apresentado pelo ABGLT e que para muitas pessoas soa como uma regra,
é a ideia de que uma travesti quer realizar a cirurgia de redesignação sexual, o que não é
verdade. As mesmas convivem bem com sua genitália, não querendo realizar uma cirurgia
desta natureza.
Metodologicamente, foi utilizada pesquisa de campo, em períodos distintos no
decorrer de 2014, conversando informalmente com as travestis e realizando algumas
entrevistas semi-estruturadas. A realização de trabalho de campo teve como finalidade a
aproximação direta com os sujeitos da pesquisa, reconhecimento de seu universo e do
fornecimento de alguns dados importantes acerca das características das travestis, suas
identidades e formas de comunicação.
Cabe ainda neste, dizermos que no decorrer do trabalho nos referiremos às pessoas
travestis utilizando o artigo definido "a ou as" em consonância com o pensamento da
(ABGLT, 2010, p. 18), "[...] aquela que possui seios, corpo, vestimentas, cabelos e formas
femininas". Logo, uma pessoa ou pessoas que apresentam formas femininas não se tem como
utilizar, por exemplo, a expressão "o senhor, obrigado, amigo, entre outros". Por este motivo e
por respeito e consciência as travestis, as trataremos pelo gênero feminino.
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2. O SURGIMENTO DAS TRAVESTIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA
As primeiras aparições de travestis nos contextos sociais brasileiros datam dos anos
de 1970, em especial na cidade de São Paulo, capital, onde começaram a frequentar os
espaços sociais em grandes capitais. Estes espaços eram as praças públicas, casas noturnas,
bares e avenidas. Na maioria dos casos, todas as vezes que se via uma travesti nesses
ambientes, estavam em função de seus trabalhos, no caso, a prostituição (PERLONGHER,
1987, GREEN, 2000).
O surgimento das travestis em meio à sociedade causou um espanto na população
que passavam onde as mesmas estavam trabalhando, é o que relata João Silvério Trevisan:
[...] o que mais me surpreendeu foi à presença maciça de travestis prostitutos no
centro de São Paulo. Não eram um ou dois, mas dezenas que se multiplicavam a
cada semana [...] As pessoas que passavam pelo centro [...] olhavam entre
boquiabertas e fascinadas aquelas putas escandalosas, de voz grossa, traços
geralmente mais duros e pés grandes, assediados por carros que paravam e
acertavam o preço (TREVISAN, 1997, p. 74-75).

Este breve histórico do início das interações sociais de travestis marca o início de
uma relação nada amigável entre a sociedade civil e as travestis. Com o rápido surgimento
destas em meio à sociedade os discursos de ódio, o repúdio e as ações intervencionistas por
parte do estado, buscando um "controle para esta epidemia" passaram também a surgir
fortemente, caso este visto nas ações chamadas "operação limpeza" - rondas policiais
extremamente agressivas, onde as travestis eram detidas, encarceradas e na maioria das vezes
espancadas pelos policias. Estas operações ocorridas na cidade de São Paulo no início da
década de 1980, eram comandadas pelo delegado Richetti7. Vale salientar que o início da
aparição de travestis, não se deu apenas na capital de São Paulo, outra capital que também
sediava a estadia das travestis era a cidade do Rio de Janeiro, PERLONGHER, (1987). Esta
capital também em meados da década de 1970 comportava inúmeras travestis que se

7

Mais conhecido como delegado Richetti, José Wilson Richetti foi um delegado da 3ª

Seccional da cidade de São Paulo capital, responsável pela “Operação Limpeza”; ação policial
na cidade de São Paulo onde a polícia prendia travestis, prostitutas e garotos de programa de
uma forma abusiva e agressiva (Ferrareze, 2015, p. 35).
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utilizavam da prostituição como forma de trabalho informal, e a repressão policial também era
grande SILVA, (1996).
Em meio a este cenário surgiu as protagonistas de nosso trabalho e com elas os
estigmas que as acompanham até hoje em boa parte da população travesti. A título de
informação, estigma segundo o dicionário Houaiss, seria uma marca, um sinal, uma cicatriz
ou algo que é considerado indigno (HOUAISS, 2001, p. 183). Pelo significado da palavra,
entendemos que tal expressão não é boa, agradável ou quista. Goffman (1988), em seu estudo
sobre estigma e identidade deteriorada, o conceitua como sendo “a situação do indivíduo que
está inabilitado para a aceitação social plena” (GOFFMAN, 1988, p. 7). O autor ainda afirma
que uma pessoa estigmatizada não é considerada completamente humana pelos demais,
criando assim vários tipos de discriminação e exclusão (GOFFMAN, 1988).
Travestis são pessoas que sofrem com diversos tipos de estigmas primeiramente,
porque fogem à norma vigente de sexo e gênero; em um corpo masculino, decidem usar
roupas e elementos femininos, para alcançar a máxima feminilidade utilizam hormônios e
silicone, por serem estigmatizadas e não encontrando espaço no mercado formal de trabalho,
partem para as atividades informais, como a prostituição. Logo o estigma que as travestis
carregam em seus corpos, não podem de forma alguma ser escondidos, é algo que as
acompanha onde quer que as vá. Então, fica claro que o estigma é um preconceito, gerando
assim discriminação, dor sofrimento e para muitas, morte.
3. CONSTRUÇÕES CORPORAIS E COMUNICAÇÃO VISUAL EM MEIO ÀS
TRAVESTIS
Pensar em travestis e como estas conseguem ficar com corpos muitas vezes mais
bonitos que os das próprias mulheres é algo que perturba e/ou fascina muitas pessoas. O que a
maioria da população não consegue ver ou entender é que este processo de transformação não
se dá do dia para a noite, ou ainda que este não é algo fácil de se adquirir. A beleza corporal
construída pelas travestis na maioria das vezes é fruto de processos clandestinos, árduos e
porque não dizer, ilegais, visto que muitas travestis utilizam silicone industrial8, produto este
8

Silicone Industrial é um líquido viscoso utilizado para lubrificar máquinas industriais ou

polir carros. Geralmente este produto é utilizado por travestis para deixar seus corpos com as
características femininas, como: seios, nádegas, quadril entre outros (KULICK, 2008;
PELÍCUO, 2005).
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utilizado em maquinarias e carros, para ganharem a tão sonhada forma de um corpo feminino.
Em contra partida a Conferência Nacional LGBT no ano de 2008 passou a entender estes
processos não exclusivos para todas as travestis:
[...] Muitas travestis modificam seus corpos por meio de hormonioterapias,
aplicações de silicone e/ou cirurgias plásticas, porém vale ressaltar que isso não é
regra para todas [...] (Conferência Nacional LGBT em 2008).

As profissionais menos sucedidas recorrem ao produto mencionado acima na
clandestinidade, pois o tratamento hormonal e a siliconização clínica é algo muito caro e não
acessível a todas as travestis. A única coisa unanime entre elas é a vontade de ter um corpo
perfeito, de ser bela e de conseguir através desta beleza, visibilidade e clientela, intuito das
profissionais que recorrem à prostituição como sustento.
Mesmo com todas as características físicas e esteticamente femininas, algumas
travestis não se consideram ou se identificam como mulheres; elas são como afirma Berutti,
“homens que ardentemente desejam homens, e que se modelam e se aperfeiçoam como um
objeto de desejo para esses homens” (2010, p. 8). Algumas travestis não se consideram
mulheres como mencionado no início de nosso trabalho. Mesmo tendo em seus corpos
símbolos femininos, elas trazem pra si recursos para uma melhor socialização com os homens,
no entanto, uma travesti só pode ser considerada como tal se esta permanecer vinte e quatro
horas do dia como mulher ou tiver iniciado o processo de hormonização ou siliconização, ou
ainda, outras técnicas de cuidados pessoais, rituais de suma importância para as mesmas
(FERREIRA, 2009).
É visto que para uma travesti a beleza realmente é fundamental, as mesmas gastam
muito investindo em produtos de beleza, perfumes, roupas entre outras coisas, tudo para se
tornar atraente aos olhos de seus clientes e das pessoas que as acessam visualmente na noite.
Segundo (BENEDETTI, 2004; BERUTTI, 2010 e KULICK, 2008) e embasados nas
narrativas de nossas participantes, os processos construtivos dos corpos travestis passam por
diversas fases. Algumas travestis reforçam que as mesmas nunca param de se transformar,
sendo um processo contínuo (PELÚCIO, 2005; BENEDETTI, 2004). Mas que
transformações são essas enfrentadas pelas travestis? As mesmas nascem biologicamente
pertencentes ao sexo masculino, no entanto, em determinada idade começam a perceber que
sua identidade de gênero não corresponde à forma como gostariam de serem vistas. Assim
como os homens homossexuais, estas assumem tal orientação sexual para si, no entanto,
acabam notando que, mesmo como homossexuais, lhes falta algo. Alguns autores, como
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Larissa Pelúcio, relatam que a primeira fase de modificação na vida de uma travesti começa
quando essas se assumem como gays para família e sociedade (PELÚCIO, 2004). No entanto,
pudemos ver durante a realização das entrevistas, que para as travestis a fase de iniciação
seria o que é para Pelúcio o terceiro momento, o processo de hormonização.
As entrevistadas relatam que vestir-se de mulher ou maquiarem-se não as tornam de
fato travestis e que, em nossa atualidade, homens que não se consideram travestis, trajam
roupas femininas e se maquiam. O que as tornam de fato travestis é momento em que
iniciasse as modificações corporais e isso, primeiramente, através da ingestão de hormônios –
comprados em farmácias por travestis que não conseguem pagar um tratamento de hormônioterapia, passando, posteriormente, pela siliconização dos seios, quadris, nádegas, entre outros.
Neste processo de siliconização, travestis de baixa renda recorrem às chamadas ‘bombadeiras’
– geralmente travestis mais velhas que aplicam a injeção do silicone industrial nas travestis
mais novas –, tornando-as assim, como muitas costumam dizer, mais vistosas, atraentes e
femininas (PELÚCIO, 2005; KULICK, 2008). Para as travestis, o desejo em se ‘tornar uma
mulher’ – elas não pretendem totalmente se tornar uma mulher, porém, usam elementos do
universo feminino para se aproximarem ou parecerem com as mesmas ou em ter elementos do
público feminino em seus corpos não às impedem de conviver com seu órgão sexual de
nascença, pois as relações identitárias constituintes no corpo travesti excluem a importância
ou o desconforto de seu falo, ou uma necessidade de se ter em um corpo feminino o órgão
decorrente deste sexo, excluindo assim a possibilidade em se submeterem a cirurgia de
redesignação sexual (SILVA, 1993; KULICK, 2008).
Cabe aqui dizer mais uma vez que existem algumas travestis que, mesmo aderindo em
seus corpos símbolos do sexo feminino, não assumem para si tal identidade, como citado por
uma entrevistada de Pelúcio; em relação ao seu gênero, a mesma diz “Nem homem nem
mulher, nós somos travestis” (PELÚCIO, 2004, p. 127). Marta contou-nos que a disputa por
clientes em meio às profissionais do sexo eram grandes, pois havia muitas travestis formosas
e belas que chamavam a atenção de todos os transeuntes, motoristas e das próprias travestis
que batalhavam juntamente a ela. A mesma diz que sempre procura se vestir bem, deixando o
corpo um pouco a mostra, para chamar a atenção das pessoas que transitam em seu local de
trabalho. Kelly, outra participante de nossa pesquisa nos relatou que se cuida muito,
implantou silicone, tem nádegas grandes e por isso não preciso por. Ama perfumes,
maquiagens e outros cosméticos que realçam sua jovialidade e minha beleza (Kelly tem 26
anos de idade). Disse-nos ainda, em tons de risos, que não pratica exercícios físicos pois sua
genética é ótima. Toma hormônios para acentuar o corpo e procura dormir bem, o tanto que
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puder para cuidar da pele. Ela termina dizendo que faz tudo, que se conserva, para agradar
seus clientes.
Através dos relatos das participantes, pudemos notar que a beleza é algo que se preza
muito. Em vários momentos de nossas conversas as travestis afirmavam que se você não é
bonita, não se cuida ou se arruma bem, você não encontra clientes na noite. A beleza tem um
valor muito significativo para essas mulheres. O ‘cuidar-se, arrumar-se, hormonizar-se’
ganham aprovação ou reprovação de suas transformações pelos olhares de todos que transitam
por esses espaços e em meio às outras profissionais, significando para tanto seus sucessos ou
insucessos nesses processos de beleza. O local de trabalho, para elas, não se resume apenas
em trabalho, mas espaços de sociabilidade, aprendizagem e subjetivação. Benedetti reforça
essas análises quando afirma:
[...] o convívio social das travestis nas áreas de prostituição está relacionado com a
possibilidade da visibilidade social dos seus investimentos na transformação
corporal e do gênero. É prioritariamente nestes espaços que [...] aprendem as
modalidades e processos de se construir, corporal e subjetivamente, no gênero
feminino é onde podem “verificar” se as estratégias de transformação de
apresentação de si no feminino encontram reciprocidade, tanto por parte das outras
travestis, como por parte dos outros habitantes deste universo social [...] (Benedetti,
2004, p. 5).

Logo, beleza e local de trabalho para essas atrizes, segundo o entendimento do autor
e nossos apontamentos, entendem-se como visibilidade de suas construções identitárias e
afirmação das mesmas, estando intrinsecamente atrelados um ao outro, apresentando, como
resultado, os elogios e a procura dos clientes, baseado nos sucessos de transformação das
mesmas. Luanda também participante de nossa pesquisa expressa, através de sua fala, a
comprovação da discussão apresentada ao dizer que "se adora, gosta de ver seu corpo em
meio a este trabalho, na medida em que entra no carro e vai tirando a roupa os homens falam:
"nossa que corpo bonito você tem", a hora que tira a roupa e eles olham seu corpo, acha que
eles sentem mais prazer ainda.
O prazer e a satisfação através dos olhares desses clientes afirmam os sucessos
dessas profissionais. A fala “eu adoro meu corpo no meio deste trabalho” comprova o êxito
obtido por Luanda. Ela conseguiu ser vista e ser desejada, dessa forma, foi escolhida para
realizar o programa com tais clientes, através dos investimentos em seu corpo; a mistura de
sucesso, desejo e aceitação, para tais profissionais, reforçam não somente o sucesso como
seus devires, tornando-se ao que desejam ser.
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Trabalhar com representações de gênero e sexualidade comporta um potencial
crítico, pois é possível identificar de que formas são socialmente construídas, a imagem
carrega sentidos, apresentam hábitos, modos de vestir, comportamentos que constituem
identidades. Nesta análise, Landowski (1996) apud Castilho (2004);
“o próprio corpo como suporte sensível que se articula com diferentes códigos,
processando continuamente uma série de significantes e, assim, “enformando” e
“informando” significações [...] corpo cria processos de identidade, e “a presença do
outro, como um corpo visível e sensível com o qual podemos nos identificar,
representa a cristalização do sentido, que está aberto a re-significações” (Landowski,
1996, p. 122 apud Castilho, 2004, p. 46)

A aparência produzida a partir da valoração exacerbada da imagem transformada em
performance tem levado as travestis a perceber que o corpo é o local primeiro de identidade,
lócus à partir da qual cada um diz do seu íntimo, da sua personalidade, das suas virtudes,
sustentáculo inconfundível de sua visibilidade – um eu – construído à partir da minha
individualidade.
Nesta premissa, é no corpo e na sua linguagem que as travestis se produzem enquanto
sujeitos, é uma questão definidora como interpretação não apenas de gênero, mas constructo
de identidade, interferindo no próprio corpo - mostram que o corpo é, um meio de expressão,
transmite um significado ou expressa numa performance, podendo ser compreendida como
um código, um elo que as une e as repelem por meio da diferença, ou seja, travestis não
montam só o corpo, este é o reflexo e significado desta identidade, sendo isto que produz sua
autenticidade. A entrevistada Marta, relata “é muito custoso ser autêntica, nisto não se pode
economizar, se mostrar mais autêntica ao se aproximar daquilo que sempre se sonhou em
ser”.
Este termo - montar, as travestis referem-se à transformação do corpo, de diversas
maneiras, como mencionamos acima. E a partir deste, que se delineia sua inserção no
exercício corporal e incorporação de identidade, valores, nomes, gêneros. É um divisor de
águas para sua inserção nesta categoria. A montagem das travestis é referendada pela
intervenção feminina “24 horas por dia”, onde o masculino permanece oculto. E segundo
Guterres:
“O corpo como um forte símbolo, capaz de operar comunicação, estabelecendo um
código compartilhado pelo grupo, [...] a linguagem corporal é plena de significados”
(GUTERRES, 1995, p. 304)

O corpo fomenta a exploração de possibilidades e significações, dá forma, proporção,
volume decorrente de um poderoso e multifacetado meio de interação, empoderando as
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travestis na materialização ideias, sentimentos, desejos e saberes, para Castilho (2004) o corpo
é utilizado como elemento de potência, ameaça, diferenciação, sedução, tentação e articula
amplas relações em cada uma das formas de ele estar em diferentes contextos.
Sobre a imagem de perigosas as travestis ao longo dos anos apresentaram a imagem de
indivíduos agressivos, no entanto, é de suma importância entender que, no início de suas
aparições em meio à sociedade, as mesmas apanhavam muito, tanto de policiais quanto de
pessoas que apenas estavam passando pela rua (PERLONGHER, 1987; TREVISAN, 1997;
GREEN, 2000). Sem saberem se defenderem dessas agressões, as travestis foram obrigadas,
de alguma forma, a utilizar o que podiam para tentar escapar e se proteger de tais atitudes; foi
nesse instante que passaram a utilizar giletes, estiletes e outros materiais cortantes como
forma de proteção. A partir desse momento, surge a imagem de que as travestis são perigosas
e violentas, bem como as ideias alimentadas até hoje de que as travestis andam armadas –
armas brancas (TREVISAN, 1997). No entanto, tais atitudes são respostas às inúmeras
violências sofridas em sociedade, reforçando assim, a fala de Maturana (1998), que expressa a
ideia de que sem sociabilidade ninguém será sociável.
4. COMUNICAÇÃO

VERBAL

TRAVESTIS

COMO

FORMA

DE

EMPODERAMENTO
É importante para este momento dizer que a expressão ‘atrizes sociais’, utilizada em
meio a esse trabalho para se referir as travestis, advém primeiramente das escolhas de seus
nomes sociais. Ao entrarem no universo travesti, escolhem para si nomes de pessoas famosas
e com quem se identificam, para serem referenciadas por todas as outras travestis e demais
pessoas (MISCOLCI e PELÚCIO, 2007). Esses nomes, em meio à prostituição, lhes agrega o
valor de atrizes, pois muitas vezes, na prostituição, estas têm que interpretar diferentes papéis
– ativa ou passiva –, bem como diferentes sentimentos e sensações – de que se está feliz,
alegre, de que nada as atinge ou de que estão sentindo prazer nas relações sexuais, seja através
do gozo das mesmas ou do fazer o cliente gozar. É, literalmente, o jogo do interpretar, logo,
atrizes sociais, em meio aos contextos de prostituição, não se refere somente a seus nomes,
mas também as suas atuações em meio à noite.
Assim como seus nomes sociais as travestis utilizam uma forma de linguagem própria
delas para se comunicarem ou também para se diferenciarem das demais pessoas. Esta
linguagem vem ser para as mesmas como um código, que só elas sabem o seu significado. Ao
longo dos anos diversos estudos sobre travestis, suas culturas, identidades, linguagem e etc.
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puderam desmistificar esse universo de suas linguagens, aproximando pesquisadores e
curiosos que queriam entender tais expressões e vocábulos utilizados pelas mesmas.
Um corpo não é apenas um corpo, ele é o reflexo de intervenções, de significados
culturais e sociais ao que a ele se atribui, e a este é constituído pela também pela linguagem.
Ou seja, não pela linguagem já existente, mas por ela criada a fim de dar sentido à identidade,
e reiterar a materialidade a produção de significados e de suas representações.
Um trabalho extremamente bem elaborado que vem nos informar sobre as gírias,
expressões, palavrões entre outros termos no linguajar travesti se intitula como "Aurélia a
dicionária da língua afiada", escrito por Ângelo Vip e Fred Libi, publicado pela editora da
Bispa no ano de 2006. Os autores por intermédio das travestis elaboraram uma coletânea
embasada no "bajubá" - linguagens das travestis onde nesta podemos ver os significados de
diversas palavras, a exemplo de algumas vemos: Aqué - dinheiro, Picumã - cabelo, Amapô mulher, Boneca – travesti, Dar a elza - roubar, Erê – menino novinho, Lady – homossexual
feminina (passiva), Maricona - homem velho que nas relações sexuais gosta de ser penetrado
e Alibã – Polícia, Uó – tudo de mal/ruim.
O linguajar travesti apresenta como dissemos várias palavras e termos, estes as
empoderam em meio a uma sociedade que as exclui, as maltrata e ignora. Através da
visibilidade dada ao linguajar travesti. Kelly outra entrevistada nos chama a atenção para um
fato recorrente sobre o linguajar travestis. Ela afirma que "muitas pessoas acabaram aderindo
algumas palavras em seu cotidiano sem nem saber que tais expressos advêm do nosso dialeto,
é o caso dos termos, maricona e amapô" (FERRAREZE, 2015).
Como afirma Castilho (2004, p.95) da linguagem se constrói a identidade e se
efetivam os relacionamentos. Por este motivo é relevante tornarem-se explícitas as relações
entre gênero e ideologias expressas através da linguagem.
A comunicação é importante e define relações sociais, sendo que a travesti não está
apenas emoldurada na plástica de vitrine, mas produz e reproduz a partir de uma linguagem
própria, condição que aduz ao modo de vida, identidade, sua sobrevivência perante uma vida
cheia de incertezas e armadilhas e/ou manifestação diante do encontro e convívio das iguais.
Neste sentido, Martino avigora a análise quando sintetiza:
[...] na comunicação se desenvolvem noções principais de identidade – a definição
comunicativa do indivíduo, do grupo acontece na possibilidade de se compartilhar
um discurso, trama responsável por indicar quem é você e, por contraste e
complemento, quem você não é [...] (Martino, 2010, p.57)
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Parece-nos que as escolhas das travestis para satisfazer suas necessidades de
identidade e gênero – distinção de indivíduo pelas possibilidades particularizatórias e
adequação social em meio ao seu grupo, faz do corpo sua narrativa, como meio que configura
a imagem segundo as interações que as envolvem. Os membros de um determinado grupo
reconhecem-se baseados nos seus trajes/costumes, comportamentos, gestos, comunicação pela
língua utilizada, adoção de ideias, valores, crenças e instituições comuns. (CASTILHO, 2004)
Diante de tantas mudanças no seio da sociedade e em foco a discussão de gênero,
revelamos diferentes práticas sociais, manifestações e identidades à partir do modo de
comunicação e linguagem das travestis, perpassados num contexto local – cidade de Ponta
Grossa - PG, referendados na conjuntura nacional.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objeto de interesse com o universo travesti, com a construção de identidade desse
ser que é singular e, ao mesmo tempo, múltiplo, motivou a realização desta pesquisa, a
formação da identidade pessoal e de gênero, através da comunicação e linguagem, suscita
uma relação dialética entre passado e presente, oportunizando uma reflexão sobre a linguagem
como construção simbólica de gênero.
Ser travesti indica a estética e identidade como investimento de auto-representação
com implicações na sexualidade, no gênero, na diferença sexual, exacerbam o rompimento da
lógica da imutabilidade como homem e mulher – binarismo sexual. Para tanto a compreensão
de gênero não tem o intuito de negar os aspectos biológicos, mais sim ressaltar as vivências e
experiências do sujeito diante de suas relações sociais com o mundo, dão conta de construir
uma identidade profícua inserida nas novas determinações sociais, como questão de
comunicação, resultado de interações, produzido cotidianamente e decodificados conforme
nossos anseios e intenções, ou seja, poder dizer “esta sou eu”.
Desta forma, este trabalho procurou evidenciar que a identidade travesti perpassa
pela interação do modo de comunicação – expressão corpórea e da linguagem, como objeto de
representação da categoria de gênero, amálgama de sua construção/reconstrução, esgarçando
os estigmas de preconceito e discriminação, rotuladas como perigosas e/ou escórias da
sociedade e assim contribuir para o aprimoramento da tão necessária reflexão sobre
identidade pessoal e de gênero, capazes de dar continuidade na compreensão deste universo.
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O PAPEL DA CRÍTICA DE MÍDIA ESPECIALIZADA E
A LEITURA CONTRA-HEGEMÔNICA DA NOTÍCIA1

Silvia Valim2

RESUMO
Questionar o atual jornalismo e como consequência a crítica de mídia existente nos grandes
meios de comunicação. Este é o propósito principal deste artigo que pretende apresentar
possibilidades de uma crítica especializada sob o olhar da sociedade. Através da mídia
alternativa e da comunicação popular seria possível identificar os interesses por trás da notícia
e da crítica? Para responder esta e outras questões utilizaremos autores como José Luiz Braga,
Wilson Gomes, Denis Moraes e Pascual Serrano.
Palavras-chave: Comunicação popular. Crítica de mídia. Mídia alternativa. Crítica
especializada.

A popularização da internet é o cenário perfeito para um Serviço de Atendimento ao
Consumidor ‘à rede aberta’. Esquecido pela sociedade, o SAC foi substituído especialmente
pelas redes sociais que viraram um campo minado de reclamações. Poucas são ponderadas e
fundamentadas. Quase nunca atingem o alvo almejado. Ao invés de explicar os fatos a quem
pode resolvê-los, as palavras soltas nas ondas cibernéticas chegam a outros consumidores que
decidem por levantar uma guerra contra a instituição ou pessoa em questão, ainda que esta não
tenha tido o direito de defesa. A discussão vira uma bola de neve muitas vezes impossível de
ser interrompida e/ou que, no fim de seu percurso deixa um rastro de devastação sem
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possibilidade de alcance para quaisquer reparações. Eis aí o papel da crítica de mídia: Elencar
tópicos que sejam realmente enriquecedores tanto para argumentação do crítico quanto para
compreensão do criticado e, consequentemente, do leitor/ouvinte. Afinal, para quê criticar sem
que haja uma leitura construtiva para quem a recebe? É quase como perguntar qual é o papel
da crítica de mídia?
Distinto da opinião, a proposta da crítica é ler as entrelinhas da notícia. Jornalismo deve
ser de interesse público, e a crítica de mídia entra como um dos caminhos para a garantia desse
direito.
Existe uma necessidade indiscutível de fortalecer a crítica entre os espectadores do atual
telejornalismo. Papel realizado por meios alternativos de comunicação, que “atuam como uma
ferramenta para a comunicação no campo popular, sem deixar de lado a militância social,
ficando implícito que jornalistas e/ou comunicadores devem estar dentro do conflito, sempre
com a clara tendência a democratizar a palavra e a informação”. (MORAES, 2009: 232) São
também veículos que muitas vezes não tem qualquer vínculo com governo. São independentes
comercialmente e, portanto, não possuem qualquer compromisso com a esfera governamental.
Para MORAES (2008: 11) “tanto no âmbito físico quanto no virtual veículos alternativos
repõem, mesmo que com raio de abrangência muito inferior à dos meios massivos, a circulação
social de conteúdos críticos e contra-hegemônicos.”
Um destes veículos pode ser facilmente utilizado como objeto de estudo. O site
Rebelión, criado em Madrid em 1996, surgiu quando a internet ainda não era uma promessa de
suporte rentável. Portanto, facilmente crê-se que, neste período, quem o abraçasse tinha
objetivos isentos de qualquer fim monetário. Na época, nem mesmo o El País3, considerado o
mais influente jornal da Espanha, tinha um website. A discussão sobre o fim do jornal sequer
tinha se alastrado como hoje. Em compensação, à partir daí surge a discussão da internet como
um meio democrático e participativo que até então é levantado. O conceito de democracia
digital apresentado por Gomes (Miguel & Biroli: 2010), por exemplo, é uma ideia que ainda
exige “um padrão de controle das ferramentas da teoria democrática tão elaborado quanto o
requerido pelo domínio das ferramentas e dispositivos digitais” o que, segundo o autor, “nos
permitirá alcançar um patamar um pouco mais elevado na fundamentação da ideia de
democracia digital”.

3

Jornal espanhol de circulação diária com a maior tiragem do país (Média de 450 mil
exemplares por dia). De propriedade do Grupo PRISA foi fundado em 1976 no período de
transição para a democracia.
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Mas antes mesmo que estudos sobre internet e democracia tão avançados quanto este
acontecessem, Pascual Serrano, fundador do Rebelión, já tinha em mente nos anos 90 a proposta
de criar uma agência de notícias internacionais para abastecer meios alternativos que utilizam
a comunicação como instrumento contra-hegemônico. E para fundamentar sua concepção listou
as crises existentes nos meios de comunicação. Dentre as seis anotadas – mediação,
credibilidade, objetividade, autoridade, informação, distribuição – é preciso evidenciar a que
talvez seja o start para toda a discussão existente hoje no jornalismo: a crise de credibilidade.
Para Serrano (2013) o público não confia mais nos meios de comunicação, por motivos
que Ramonet lembrou em 2005. Casos como o do jornalista do The New York Times, Jason
Blair, considerado o prestígio do periódico e que “falsificava fatos, plagiava artigos copiados
da internet e chegou a inventar dezenas de histórias, que com frequência foram reportagens de
capa”. Outro escândalo ficou por conta do jornal Americano USA Today com o repórter Jack
Kelley, descoberto por inventar relatos extraordinários entre os anos de 1993 e 2003.
Quando essa falta de credibilidade da grande mídia fica em evidência é inevitável que a
crítica entre no mesmo barco, pois não devemos esquecer que a imprensa se expandiu e se
tornou um negócio que, segundo Traquina (2005), tem como objetivo principal obter lucros e
expandir a circulação. É por isso que da mesma forma que surge a dúvida ‘será que essa
informação é mesmo verdadeira?’ pode surgir para o expectador o questionamento ‘será que
essa crítica é mesmo fundamentada ou apenas comprada?’.
Ater-nos-emos mais no segundo questionamento neste artigo, ainda que seja de
relevante interesse o primeiro. Mas quanto à veracidade dos fatos, apenas o acompanhamento
de várias fontes de informação somado à avaliação de credibilidade do veículo seguido seriam
uma solução rápida para a dúvida colocada. Já na outra questão é preciso afixar-se em vários
outros fatores que requerem uma leitura mais específica da informação.
Antes de levantar os critérios de avaliação da notícia para a crítica de mídia é preciso
apontar a atual formação da rede noticiosa pesquisada por Traquina (2005, p.190). E
a lógica por trás da colocação da rede noticiosa pressupõe uma compreensão 1) da
seriedade que existe na relação entre jornalistas e fontes, 2) do investimento que é
feito no cultivo das fontes, e 3) dos critérios de avaliação que os membros da tribo
jornalística utilizam na sua interação com os diversos agentes sociais”.

Autoridade, produtividade e credibilidade da fonte são fundamentais na escolha do
jornalista, porém “o jornalista pode utilizar a fonte mais pelo que é do que pelo que sabe”, o
que Traquina chama de hierarquia da credibilidade, já que a tendência é acreditar na autoridade
da posição, o que recai comumente no uso das fontes oficiais. Uma rotina confortável do fazer
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jornalístico, apontada por Bennet, Gressett e Haltom (1985:2) como uma relação simbiótica, já
que fontes e jornalistas beneficiam-se da troca.
Para os jornalistas os benefícios são: 1) a eficácia; 2) uma maior estabilidade no
trabalho e, 3) uma autoridade que valida a notícia. Para as fontes oficiais, os benefícios
são: 1) a publicitação dos seus atos; 2) possivelmente, uma saliência social; e, 3) o
reforço de sua legitimidade.

Apesar de toda exposição dos autores, não só o critério de utilização das fontes deve
observado na produção da notícia, como, especialmente, as relações de poder que as mesmas
podem proporcionar. São relações como essas que podem gerar o chamado ‘jornalismo chapa
branca4’, definido como um jornalismo que veicula conteúdos de interesse da área
governamental. São meios ou profissionais do jornalismo que privilegiam uma visão dos fatos,
usualmente amparada por quem a quer divulgar. Esses sobrevivem justamente desse trabalho
que é pago via publicidade, benefícios fiscais ou privilégios diretos aos proprietários, dirigentes,
gerentes, entre outros. Para Gans (apud Traquina; 1979, p.81) “na realidade, fontes, jornalistas
e público coexistem dentro de um sistema que se assemelha mais ao jogo da corda do que a um
organismo funcional inter-relacionado. No entanto, os jogos da corda são decididos pela força:
e as notícias são, entre outras coisas, o exercício do poder sobre a interpretação da sociedade.”
Traquina, concluindo seu estudo, afirma que o jornalismo ‘é um Quarto Poder que
defende sobretudo o status quo, mas periodicamente realiza o seu potencial de contra-poder”.
Com isso, como crer na isenção da notícia, seja em reportagem como na própria crítica
de mídia? Ou, melhor, como identificar a notícia isenta da notícia carregada de interesses?
Todos esses apontamentos acima caminham para a compreensão de nossa resposta sobre como
identificar uma crítica fundamentada.
Para um debate social concreto a crítica especializada – que não possui ‘estatuto de
conhecimento superior’, conforme colocado por Braga (2006) – é a indicada para apresentar
perspectivas e proposições. Algumas observações que devem ser percebidas pelo leitor
conforme proposição de Braga (2006: 51) são:
a)

Apenas o teor crítico, relacionado a conceitos assumidos sobre a sociedade; ou

4

Jornalismo chapa branca, segundo definição de Paulo Nogueira, diretor editorial do site de
notícias e análises Diário do Centro do Mundo, é “a defesa, pelas palavras ou pelo silêncio, da
‘plutocracia predadora’. E o consequente abandono do interesse público”.
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b) Observar a crítica enquanto relacionada com seu ponto de operacionalidade na
sociedade, ou seja, enquanto gesto social. Por essa segunda perspectiva, que
assumimos, toda crítica é interessada e participante – na sociedade. Trata-se então de
reconhecer e observar o ângulo segundo o qual a crítica se inscreve (ou seja, é
necessariamente “interna”, mas não à mídia, e sim à sociedade), em contraste com
uma pretensão de exterioridade que, evidentemente, apenas a crítica acadêmica pode
alegar (o que não significa necessariamente realizar).

A afirmação é de que não há como excluir qualquer opinião ou crítica feita pelo
leitor/ouvinte/telespectador. No entanto, podemos pensar no papel da crítica de mídia
construtiva, que pretende ser mais que mera captadora de ideologias políticas e econômicas
implícitas nas páginas alternativas ou comerciais do jornalismo. Porém, outro questionamento
se faz necessário: Como a crítica pode ser lida com um olhar que não esteja condicionado à
influência de especialistas da comunicação?
É o que busca responder uma turma de jornalismo da Universidade Federal de Ouro
Preto, a UFOP. Estudantes do segundo ano sob a coordenação da professora doutora Juçara
Gorski Brittes mostram na prática a possibilidade de construção de um jornalismo mais
imparcial, ao menos para quem o lê. Um exercício da turma de Crítica de Mídia5 da
Universidade resultou no Blog Cítrico sustentado por críticas produzidas pelos próprios
estudantes para estimular e monitorar a atividade. O Blog funciona como um acervo de textos
produzidos pelos estudantes e aberto para leitura da comunidade. Ali os alunos expõem suas
observações de forma fundamentada e não apenas em cima de opiniões pessoais. Para
exemplificar, um dos trabalhos foi a crítica do Caso Pasadena. Um dos textos analisou a
construção discursiva do acontecimento em reportagens veiculadas no site G1 e Estadão 6. O
primeiro meio de comunicação trouxe como manchete o seguinte título: “Transação levantou
suspeitas de evasão de divisas e superfaturamento. Presidente Dilma era conselheira da
estatal na época da negociação”. Já o segundo foi apresentado da forma seguinte: “ ‘Dilma
não pode fugir à responsabilidade’ diz ex-presidente da Petrobrás”. Nos dois casos, os alunos
perceberam que “os veículos estão tentando construir um escândalo de corrupção. A informação
que recebe maior visibilidade é o envolvimento da Presidente Dilma no caso e não as questões
relativas ao valor do negócio e à produtividade da refinaria”7. A proposta do blog, portanto, “é
5

O Blog Cítrico – Citricamente Crítico pode ser acessado pelo link
http://www.jornalismo.ufop.br/criticademidia/
6
Acesso possível pelos sites <www.g1.com.br> e <www.estadao.com.br> respectivamente.
7
A crítica pode ser conferida na íntegra em
<http://www.jornalismo.ufop.br/criticademidia/?p=1291>
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praticar o direito que têm, enquanto cidadãos, de exigir um jornalismo de qualidade, voltado
para o interesse público8”.
O aprendizado culminou em uma parceria com um grupo de adolescentes participantes
do Centro de Referência da Assistência Social Volante Bairros (CRAS), órgão ligado à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de
Mariana, em Minas Gerais. A concepção é baseada na leitura crítica de jornais, sobretudo locais.
Os alunos da UFOP têm o papel de mostrar aos integrantes do projeto como é o processo de
produção de um jornal: a busca da notícia e das fontes tanto para confirmação dos fatos quanto
para entrevista, a redação do texto, a escolha do título e da gravata, entre outros. As atividades
incluem ainda leituras, análises em grupo, oficinas e produção de textos. No conhecimento da
estrutura de produção também foram incluídas as explicações sobre possíveis interesses por trás
das notícias. No primeiro semestre do projeto – que ainda não foi concluído até a presente data
- a proposta é fazer com que os participantes produzam matérias de estímulo à leitura. As
famílias também participam e são semanais os debates sobre a mídia com o grupo. O programa
intitulado ‘São Pedro na Rede’, que ainda é recente (fundado em março de 2014), foi
transformado em um projeto de extensão e quer ampliar o trabalho para outras modalidades
como programas de rádio e tv.
Na perspectiva da Crítica da Mídia, os veículos de comunicação, por meio de seus
conteúdos, são responsáveis, em grande parte, pelos processos de formação de
opinião. Os indivíduos, a partir do que ouvem, leem e veem, estocam informações que
lhes oferecem elementos para entender o mundo a partir de uma perspectiva
específica. Portanto, entender o processo de elaboração de notícias, conhecer as
rotinas jornalísticas, observar interesses que possam estar embutidos na eleição de
fatos a serem noticiados, contribui para que o receptor das informações possa formar
uma visão crítica do jornalismo e da realidade9.

É justamente o que BRAGA (2006) propõem para a crítica jornalística. Para o autor, o
setor trata com algumas limitações a crítica especializada observando apenas padrões muito
superficiais da notícia como “proposições de gosto pessoal afirmado como “verdade”,

8

Texto de autoria da professora Juçara Brittes extraído do link interno “pra que serve o
cítrico” do Blog Cítrico cujo acesso está disponível no endereço descrito na nota três.
9
Texto sem menção do autor extraído da apresentação do blog São Pedro Na Rede disponível
em <http://saopedronarede.wix.com/saopedronarede> e acessado em 22/08/2014 às 22:54:16.
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interpretações de “autoridade”, trabalhos de julgamento em termos de “bom/mau”.” (p. 48:
Grifo meu) Uma crítica que não alimenta o debate social sobre a mídia.
[...] o mais relevante no trabalho da crítica não é oferecer afirmações peremptórias
que digam o que são e como funcionam a mídia e seus produtos, mas sim a
possibilidade de contribuir com critérios diversificados, procedimentos e
“vocabulário” para que os usuários da mídia exerçam e desenvolvam sua própria
competência de seleção e de interpretação do midiático, e para que participem com
eficácia do debate social sobre a mídia. (p. 48)

O que Braga defende, portanto, é uma junção da crítica social com a crítica
especializada, pois, em suas palavras “quanto maior a disjunção (a ausência de passagens e
interlocução entre a crítica “de sociedade” e as críticas especializadas) menos estas últimas
[críticas especializadas] são socialmente relevantes, mesmo quando profundas, seja porque não
ouçam as questões concretas da sociedade (e apenas pretendam “dizê-las”), seja porque,
apartadas das questões concretas, se perdem em abstrações.” (p. 49: Colchetes e grifo meu) Ou
seja, ao mesmo tempo que o autor não quer que haja uma prevalência da crítica especializada
“sobre outros tipos de comentário social”, o mesmo não defende a substituição “da fala da
crítica pela “fala da rua”, ou de que aquela deva simplesmente “descer à rua”.”
Percebemos interações entre a crítica especializada e os comentários do mundo
concreto. Aquela pode (em determinadas condições) fornecer vocabulário crítico,
informação básica, métodos de aproximação – em suma, “conhecimento”. Pode
estimular o interesse de “criticar” (se a crítica fizer sentido no ambiente extrauniversitário). Já a crítica socialmente vivenciada oferece seus processos sociais, a
base de realidade a ser investigada, uma percepção de objetivos, focos e interesses
“vivos”, procedimentos e “lógicas” com validade social concreta – em suma, o que
Roberto Schwarz (1978) chama de “problemas do lugar”. Essa perspectiva contrasta
com a ideia de distanciamento e objetividade. (p.49)

Esse distanciamento e, ao mesmo tempo, aproximação entre crítica especializada e
crítica “de sociedade” favorece não somente o crítico especialista, quanto o leitor da crítica e,
consequentemente a própria sociedade. O que percebemos no Blog Cítrico, que citamos
anteriormente, é a formação de um crítico especializado sob a ótica do ainda estudante de
jornalismo. A outra faceta de aproximação entre “fala da rua” e “fala especializada” está no
projeto São Pedro da Rede, que busca evidenciar a produção da notícia versus interesses por
trás da notícia. Por este ângulo estaríamos revelando aqui um meio jornalístico alternativo e,
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portanto, defendido por Pascual Serrano e que, ao mesmo tempo, vai de encontro com a ‘crítica
de mídia’ analisada por José Luiz Braga.
Com isso percebemos a necessidade de entrosamento entre mídia e esfera social para a
construção de um debate ininterrupto, pois aí pode estar a resposta para o descrédito muitas
vezes sentido no jornalismo atual. A desconfiança de uma crítica comprada surge
imediatamente quando há um (des)favorecimento visível de um personagem que pode ou não
ter ligação com o poder político e/ou econômico, assim como o autor de determinada crítica. E
para reconhecer tais interesses será preciso vivenciar na prática a construção da notícia. As
experiências relatadas mostram que a necessidade de fortalecer a crítica entre os leitores urge e
é possível por meio de mídias alternativas. Mas é preciso lembrar que este exercício só será
possível quando jornalistas e sociedade reconhecerem as lacunas éticas ainda existentes dentro
da grande mídia.
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CONTRATO DE COMUNICAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE
EMISSORAS DE TELEVISÃO E A POPULAÇÃO DE JOINVILLE 1
Maiara Carvalho Batista2
RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar as estratégias utilizadas por duas emissoras de
televisão da cidade de Joinville, Santa Catarina, para estabelecer os contratos de comunicação
com o seu público. Essas emissoras, afiliadas a redes nacionais, RBS TV e Ric Record,
disputam a liderança em audiência na cidade de Joinville e mantém campanhas institucionais
com o intuito de incentivar boas ações da comunidade: “Joinville Faz Bem” e “Sou Bem
Joinville”. A base teórica deste artigo está ancorada nas contribuições de Patrick Charaudeau
(2007) no que se refere aos detalhes do contrato, entre eles os dados externos e internos. A
metodologia aplicada é o modo de endereçamento, que permite estudar a relação entre
produção e recepção. Por meio da análise de três reportagens de cada emissora, vinculadas às
campanhas foi identificado o uso de estratégias dos dados externos e internos do contrato de
comunicação. Foi possível concluir também, que para essas campanhas, o público é formado
pela junção do alvo afetivo e intelectivo. Já que a informação acessível foi identificada, mas
também o uso de repetições e tragédias é frequente.
Palavras-chave: Comunicação. Contrato de comunicação. Campanhas institucionais. Modos
de endereçamento. Televisão.
1. INTRODUÇÃO
O que diferencia o jornalismo praticado e apresentado em rede nacional do jornalismo
local? A proximidade com o público é uma das características. Enquanto a produção
jornalística que atinge todo o país tem como ideal mostrar os fatos e notícias mais importantes
do dia-a-dia para todos os brasileiros, a produção local tem o interesse de evidenciar o
cotidiano das cidades, dos bairros, dos problemas das ruas, enfim, trazer para o holofote da
mídia situações próximas da realidade.
A união do país através das redes de televisão atendia a interesses do governo militar e
do mercado publicitário, na época de sua instalação no Brasil, há 65 anos. Porém, através de
contratos de afiliação, emissoras distribuídas no Brasil se uniam à redes nacionais. A Rede
Brasil Sul de Televisão – RBS TV que atualmente pertence ao Grupo RBS foi a primeira
1
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2
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emissora afiliada da TV Globo. Idealizada por Mauricio Sirotisky, iniciou sua produção nos
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 1979, no mesmo ano abriu sucursal em
Joinville. A maior cidade do Estado3, Joinville, tem também uma emissora afiliada a Rede
Record, a Rede Independência de Comunicação – Ric.
Essas emissoras afiliadas veiculam programação nacional, bem como produzem
conteúdo local, em horário previamente contratado. Geralmente a produção realizada pelas
emissoras tem caráter jornalístico (COUTINHO, 2006). A exibição de programas locais é
garantida por lei, desde a implantação da Constituição de 1988. O artigo 2214 que se refere a
produção e a programação das emissoras de rádio e televisão diz que as mesmas devem
atender ao princípio de “regionalização da produção cultural, artística e jornalística”.
Em Joinville, o percurso histórico do jornalismo mostra que os dois únicos grupos de
comunicação instalados ali buscam estabelecer representações e relações de pertencimento
para com o público. Na televisão, os grupos citados acima disputam a audiência. No
jornalismo impresso, os dois maiores jornais da cidade são pertencentes a essas mesmas
empresas. Na concorrência comercial e na busca por audiência, a população é o alvo, e nessa
corrida da comunicação, estratégias como campanhas institucionais que priorizem o cotidiano
de quem vive em Joinville são destaques.
Neste artigo, a proposta é analisar por meio dos modos de endereçamento como as
campanhas “Joinville Faz Bem” da RBS TV e “Sou Bem Joinville” da RIC Record
estabelecem contratos comunicacionais com o público. Na primeira parte deste artigo,
trouxemos as definições dos contratos de comunicação – é preciso registrar que não é objetivo
desse artigo fazer uma análise do discurso, mas sim utilizar as contribuições de Patrick
Charaudeuau (2007) como base teórica. Logo em seguida será apresentado a metodologia e
corpus da pesquisa, seguido da análise.
3

De acordo com os dados do IBGE (2014), Joinville tem 554.601 habitantes.

4

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão

aos seguintes princípios:I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que
objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
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2. SOBRE OS CONTRATOS DE COMUNICAÇÃO
A televisão é basicamente formada por imagens e textos que se comunicam. As
imagens e os textos remetem à técnica e a comunicação à esfera social. Portanto, a televisão é
a junção de imagem e laço social (WOLTON, 1990). No Brasil, elas estão em 95% das casas.
Os dados revelados pelo Censo de 2010 do IBGE comprovam o quanto a televisão é um
aparelho doméstico indispensável para os brasileiros. Há mais aparelhos televisores do que
geladeiras e rádio, por exemplo. Há mais de 65 anos no Brasil, esse meio de comunicação
massivo leva ao telespectador notícias e informações sobre o mundo, país, Estado e da
localidade.
Em meio a discussões sobre a importância e relevância da televisão, do telejornalismo
ou outros programas televisivos, a relação entre o produto e quem o assiste merece atenção. O
papel do espectador, ou do telespectador, se torna relevante quando este é o responsável pela
criação e endereçamento final do produto: “Um programa só é imaginado, planejado e
executado porque se acredita que alguém terá interesse em assisti-lo” (CAVENAGHI, 2013,
p. 153).
O desafio atual da televisão seria então estabelecer e manter o relacionamento com o
público, já que este é o principal alvo. Mesmo dividindo a importância com o comercial, o
público é quem dá a audiência que se torna item importante na busca por recursos financeiros.
Coutinho (2008) fala que o grande desafio da televisão é investir na preservação de alianças e
laços, já que o hibridismo e a multiplicidade de identidades são as características marcantes da
sociedade atual.
Saber quem são esses telespectadores é a principal questão estabelecida entre a
produção e a recepção. Esta última é abordada de duas maneiras por Patrick Charaudeau
(2007): alvo intelectivo e alvo afetivo. O primeiro é um alvo ao qual se atribui a capacidade
de pensar, diferentemente do segundo que se acredita ser um alvo que avalie as informações
de maneira irracional.
Os telespectadores que fazem parte do alvo intelectivo são aqueles preocupados em
estar “antenados” aos acontecimentos veiculados pela mídia, ao que está em evidência, com o
intuído de se sentir bem informado e capaz de promover conversas e diálogos com outros
sujeitos pertencentes ao mesmo grupo social. Esse público é capaz também de avaliar a
instância de produção, atribuindo a ela ou não credibilidade.
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À instância midiática, nesse caso, resta apoiar-se em alguns imaginários que
circulam na sociedade, como o do desempenho (saber ser o primeiro a transmitir a
informação, ter o espírito do furo), o da confiabilidade (saber verificar a informação,
ter o espírito dos arquivos), o da revelação (saber descobrir o que está oculto ou em
segredo, ter o espírito da investigação). Evidentemente, isso obriga a instância
midiática a não errar no cálculo sobre a expectativa de informação do sujeito-alvo,
pois é nesse aspecto que o sujeito-alvo é mais exigente, sobretudo se a informação
diz respeito a um domínio de sua competência (CHARAUDEAU, 2007, p. 81).

No processo de construção da recepção, a instância midiática mistura os dois alvos.
Por acreditar que o público é formado também por sujeitos que não “pensam” a informação e
apenas a consomem, são usadas estratégias denominadas por Charaudeau (2007) como
“categorias socialmente codificadas de representação das emoções”: a) inesperado: que rompe
a rotina; b) repetitivo: insistência em reproduzir conteúdos que mostrem violência por
exemplo; c) insólito: o que foge as normas sociais; d) inaudito: “que alcançaria o além, que
nos faria entrar em comunhão com a dimensão do sagrado”; e) enorme: “que nos transforma
em demiurgos”; f) trágico: “que aborda o destino impossível do homem” (CHARAUDEAU,
2007, p. 82).
Essa relação, mesmo que abstrata, entre produção e recepção depende de trocas. Tanto
quem emite, quanto quem recebe, tem restrições nessas trocas e é no reconhecimento dessas
restrições que o contrato comunicacional se configura.
O necessário reconhecimento recíproco das restrições da situação pelos parceiros da
troca linguageira nos leva a dizer que estes estão ligados por uma espécie de acordo
prévio sobre os dados desse quadro de referência. Eles se encontram na situação de
dever subscrever, antes de qualquer intenção e estratégia particular, a um contrato de
reconhecimento das condições de realização da troca linguageira em que estão
envolvidos: um contrato de comunicação. Este resulta das características próprias à
situação de troca, os dados externos, e das características discursivas decorrentes, os
dados internos (CHARAUDEAU, 2007, p. 68).

Os dados externos aos quais o autor se refere dizem respeito ao ato da troca linguística
ou de sentidos. Esses dados estão divididos em quatro categorias que correspondem a um tipo
de condição de enunciação da produção de linguagem: a) condição de identidade: traços da
identidade dos sujeitos que interferem no ato da comunicação; b) condição de finalidade: se
refere ao objetivo que todo ato de linguagem tem; c) condição de propósito: como se todo ato
de comunicação se construísse “em torno de um domínio do saber”; d) condição de
dispositivo: se refere a construção de maneira particular de cada ato de comunicação
(CHARAUDEAU, 2007, p. 69).
Os dados externos e internos são as características que configuram o contrato
comunicacional que por sua vez é formado pelas instâncias de produção e recepção. A
identidade ao qual o autor se refere na primeira categoria de enunciação é do sujeito que faz
parte dessas instâncias. Quando falamos em instância, presume-se ser uma entidade composta
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por vários tipos de atores. No caso da produção, são vários os sujeitos que formam essa
instância: desde os funcionários do setor administrativo que cuidam das finanças da empresa,
passando pela parte técnica, de programação, chegando a redação.
Na produção, a figura do jornalista é considerada a mais importante e tem como
função principal transmitir informação. Nessa tarefa, o jornalista desempenha duas funções:
pesquisador-fornecedor e descritor-comentador. Nos dois casos, o sujeito está suscetível a
alguns problemas. No primeiro, o jornalista enfrenta o problema da fonte, ou seja, a mídia
precisa ser a fonte de informação para o receptor, mas o alto número de acontecimentos que
se tornam notícias, a busca pelo furo de reportagem, a necessidade de informar antes dos
concorrentes e ao mesmo tempo manter a credibilidade, são fatores tidos como dificuldade no
papel de pesquisador-fornecedor. Já o descritor-comentador também enfrenta dificuldades na
execução de sua função, já que o jornalismo não pode repassar informação de forma
científica, histórica ou didática (CHARAUDEAU, 2007, p. 75).
Charaudeau (2007) explica que a finalidade do contrato de comunicação midiático se
dá numa tensão entre duas visadas: fazer saber e fazer sentir. A primeira diz respeito a
informação que se constitui seguindo uma “lógica cívica: informar o cidadão”. Já a segunda é
a visada da captação, “tende a produzir um objeto de consumo segundo uma lógica comercial:
captar as massas para sobreviver à concorrência”. A tensão existentes entre essas duas visadas
dizem respeito a importância maior de cada uma delas. A segunda parece ser mais visível,
pois a busca por captação, ou seja, a busca por audiência aparenta ser em maior escala do que
a informação (CHARAUDEAU, 2007, p. 86).
No que se refere a informação, a finalidade do contrato comunicacional está em
informar o cidadão “do que está acontecendo no mundo da vida social”. Nessa função, a
instância de produção tem como desafio conquistar credibilidade. Para tal, realiza duas
atividades linguageiras: a) descrição-narração: “para reportar os fatos do mundo”; b)
explicação: “para esclarecer o destinatário da informação sobre as causas e as consequências
do surgimento desses fatos” (CHARAUDEAU, 2007, p. 87).
As mídias, em sua visada de informação, estão em confronto permanente com um
problema de credibilidade, por que baseiam sua legitimidade no “fazer crer que o
que é dito é verdadeiro”. Desse modo, estão engajadas num jogo da verdade, que
consiste em corresponder aos diferentes imaginários sociais que as questionam
(CHARAUDEAU, 2007, p. 90).

A visada de captação se orienta no parceiro de troca, ou seja, no público, seja ele
destinatário-alvo ou receptor-público. É preciso resgatar o que Dominique Wolton (1990), na
obra Elogio ao Grande Público, afirmou sobre a audiência:
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A televisão não manipula os cidadãos. Evidentemente os influencia, mas todas as
pesquisas, ao longo de meio século, provam que o público sabe assistir às imagens
que recebe. Não é jamais passivo. Nem neutro. O público filtra as imagens em
função dos seus valores, ideologias, lembranças, conhecimentos...Em poucas
palavras, o público é inteligente (WOLTON, 1990, p. 9).

Por isso, nessa captação de público, a instância midiática deve manter tanto estratégias
comerciais quanto informativas, mantendo “aparentemente” a imparcialidade. Uma dessas
estratégias seria o ato de promover emoção, o que acaba por fundamentar o contrato de
comunicação em contradições. De um lado, para se ter credibilidade é preciso “dizer o exato”,
“dizer o que aconteceu”, “dizer a intenção” e “fornecer as provas das explicações”; do outro, é
preciso emocionar, impactar e fazer apaixonar-se (CHARAUDEAU, 2007).
A terceira condição pertencente aos dados externos do contrato está relacionada ao
propósito. Charaudeau (2007) explica que “todo ato de comunicação” se constrói “em torno
de um domínio de saber”. A partir dessa ideia é possível entender o modo como a instância
midiática organiza as informações em temáticas. Essa tematização é resultado da uma
estruturação provocada pelo universo do discurso quando este compreende os acontecimentos
do mundo. Sobre acontecimento, o autor afirma que para chegar a virar notícia, tal fato
precisa ser percebido, capturado, sistematizado e estruturado. “O acontecimento nasce, vive e
morre numa dialética permanente da ordem e da desordem, dialética que pode estar na
natureza, mas cuja percepção e significância dependem de um sujeito que interpreta o mundo”
(CHARAUDEAU, 2007, p. 97).
Nessa perspectiva, o acontecimento é construído a fim de relatar o que acontece no
espaço público (finalidade do contrato de comunicação) de acordo com três principais
potenciais: a) atualidade: se refere a distância que separa o momento que acontece o fato do
momento da informação; b) socialidade: neste caso é preciso perceber se o acontecimento
representa o que acontece no mundo, o que acontece na vida em comunidade; c)
imprevisibilidade: se refere a “finalidade de captação do contrato comunicacional de
informação” (CHARAUDEAU, 2007, p. 102).
Assim sendo, o propósito, como componente do contrato de informação midiática,
inscreve-se num processo de construção evenemencial, que deve apontar para o que
é “notícia”. O propósito recorta o mundo em um certo número de universos de
discursos tematizados, transformando-os em rubricas, tratando-os segundo critérios
de atualidade, de socialidade e de imprevisibilidade, assegurando-lhes assim uma
visibilidade, uma publicização, e produzindo um possível efeito de captação. Com
isso, compreende-se que o espaço público se confunda com o próprio acontecimento
midiático, tal como aparece em sua configuração discursiva (CHARAUDEAU,
2007, p. 103).
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Esses acontecimentos construídos que chamamos de notícia precisam de um espaço
físico, são os dispositivos. Cada dispositivo (rádio, televisão, jornal, revista, etc.) formata a
mensagem e atribui um sentido a ela. No caso da televisão, objeto empírico dessa pesquisa, a
junção da imagem e da fala são as responsáveis pela estruturação do sentido
(CHARAUDEAU, 2007, p. 103).
O contrato de comunicação é formado também pelos dados internos (são aqueles
“propriamente discursivos”). Referem-se ao conhecimento do comportamento dos sujeitos
envolvidos na troca do ato comunicacional. Os dados construídos internamente podem ser
divididos em três espaços: locução, relação e tematização (CHARAUDEAU, 2007, p. 70).
É no espaço de locução que o sujeito falante deve conquistar o direito da
comunicação. Ele precisa “justificar por que tomou a palavra (em nome de quê), impor-se
como sujeito falante, e identificar ao mesmo tempo o interlocutor (ou destinatário) ao qual ele
se dirige.” Já o espaço onde a construção da identidade, tanto do locutor, quanto do
interlocutor estabelece “relações de força ou de aliança, de exclusão ou de inclusão, de
agressão ou de convivência com o interlocutor” é chamado espaço de relação. O último se
refere a tematização, onde são organizados e acordados os temas aos quais o locutor vai se
apoiar (CHARAUDEAU, 2007, p. 71).
Nenhum ato de comunicação está previamente determinado. Se é verdade que o
sujeito falante está sempre sobredeterminado pelo contrato de comunicação que
caracteriza cada situação de troca (condição de socialidade do ato de linguagem e da
construção do sentido), é apenas em parte que está determinado, pois dispõe de uma
margem de manobra que lhe permite manifestar um ato de individuação: na
realização do ato de linguagem pode escolher os modos de expressão que
correspondam a seu próprio projeto de fala (CHARAUDEAU, 2007, p. 71).

Seguindo a perspectiva de que os contratos de comunicação são formados por dados
internos e externos e acordados pelas instâncias de produção e recepção, optou-se por uma
metodologia que buscasse compreender a relação entre eles. Para identificar as estratégias do
contrato no corpus da pesquisa serão aplicados os modos de endereçamento que é detalhado
adiante.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quem esse filme pensa que somos? Esse questionamento abre a discussão para
implantação de uma metodologia capaz de analisar a maneira como o produto
cinematográfico se relaciona com o público (espectador). Os modos de endereçamento

180

surgiram na década de 70, a partir dos Estudos Culturais associados aos Estudos de Cinema,
baseado na teoria Screen5 (GOMES, 2006).
Essa noção de modo de endereçamento foi desenvolvida para entender
especificamente questões relacionadas não só aos estudos de cinema, mas também questões
da sociologia, antropologia, história, educação. O modo de endereçamento tem haver com a
maneira que o produto cultural se endereça a determinado público e como este interpreta ou
reage. “Em outras palavras, qual é a relação entre o lado de “fora” da sociedade e o lado de
“dentro” da psique humana?” (ELLSWORTH, 2001, p. 12).
Autores como David Morley, John Hartley e Daniel Chandler também colaboram com
a definição dos modos de endereçamento, a fim de defendê-los como metodologia no estudo
do sentido do texto televisivo. Morley (1999) caracteriza o modo de endereçamento através da
relação que o programa tem com a audiência, tendo como referência o estilo. Chandler
(2015), afirma que os modos de endereçamento são os meios através dos quais a relação entre
endereçador e endereçado é construída no texto. Para o autor, a relação do nosso olhar com a
imagem é uma construção histórica e social. Por isso, ele acredita que a produção de conteúdo
audiovisual depende da suposição de que audiência está sendo atingida.
Para Hartley (2001), o método é um “conjunto de estratégias inserido nos programas a
fim de direcionar a sua mensagem a um público já previsto”. Na abordagem do autor, as
estratégias da televisão constroem uma imagem da audiência.
A adaptação para a análise de outros produtos audiovisuais, além de filmes, se dá com
o avanço das pesquisas relacionadas a cultura. A partir dos Estudos Culturais, as produções
midiáticas, principalmente as de televisão ganham papel central em pesquisas. O Grupo de
Pesquisa em Análise de Telejornais, coordenado pela professora Itania Gomes, do
PPGCOM/UFBA, desenvolve estudos que aplicam os modos de endereçamento para a análise
do

telejornalismo,

que

servirão

como

referencial

teórico-metodológica

para

o

desenvolvimento das estratégias metodológicas e ferramentas de análise nesta pesquisa.
Segundo Gomes (2007), o pesquisador que se dedica a analisar telejornais ou outros
produtos audiovisuais precisa olhar para o objeto de análise com alguns direcionamentos para
se colocar diante dos elementos semióticos e textuais do produto. Sendo assim, foram criados
5

Screen teory: conjunto de reflexões elaborado na década de 70, no espaço editorial e

institucional organizado em torno à revista britânica Screen, que tem como objeto central a
relação entre o cinema dominante e o seu espectador. Segundo essa teoria, o espetáculo é
quem cria o espectador (MASCARELLO, 2001).
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operadores de análise, que não são categorias, mas dizem respeito ao olhar que o pesquisador
deve ter perante o objeto.
O primeiro deles é o mediador. Responsável por ser a “cara” do telejornal, o
apresentador ou âncora tem a função de introduzir as matérias, fazer comentários em alguns
casos, e, principalmente, construir a relação com o público e com outros jornalistas, repórteres
e comentaristas. Na análise dos modos de endereçamento, olhar para o mediador como um
dos pontos fortes da análise significa entender os vínculos que ele constrói com o público.
O segundo operador de análise é o contexto comunicativo que se refere ao enunciador,
receptor e ao que acontece no espaço e tempo que se dá o programa. A maneira como o
enunciador se dirige ao público, seja através do texto, postura ou enquadramento de câmera.
Dessa forma, o contexto comunicativo é a maneira como o emissor assume uma posição e
impõe que o receptor assuma a posição que lhe é dada.
É importante também, na análise dos modos de endereçamento, verificar como se dá o
pacto sobre o papel do jornalismo, terceiro operador de análise. Um das mais tradicionais
características do jornalismo é a função de cão de guarda. A vigilância exercida por tal é
também o primeiro pacto sobre o papel do jornalismo perante a sociedade, segundo Gomes
(2006). O segundo é o que a autora chama de conversação social, onde o jornalismo tem a
missão de transmitir informação com o objetivo de formar a opinião pública. Portanto, na
análise, é importante identificar qual o pacto que o programa analisado firma com o público.
Por último, a organização temática se refere às editorias presentes no programa
analisado, e sobre a importância que determinada temática exerce perante as outras. No caso
dos telejornais, como há uma variedade maior de temáticas, esse operador tem a função de ver
a aplicabilidade de cada uma delas e como elas se encaixam dentro do programa.
4. SOBRE O CORPUS: “JOINVILLE FAZ BEM” E “SOU BEM JOINVILLE”
O objeto empírico de análise desse artigo é composto por seis reportagens, três de cada
emissora. Ambas disponibilizam em seus respectivos sites todos os vídeos veiculados nos
programas. Portanto, a obtenção do corpus da pesquisa se deu através de pesquisa no site. Na
escolha dos vídeos optou-se por uma sequência de reportagens do mesmo tema, mas não
houve registro de temas semelhantes veiculados nas duas emissoras. Por isso foram
selecionadas para a análise reportagens exibidas em julho de 2015.
A campanha institucional da RBS TV Joinville foi lançada em fevereiro de 2014, com
o propósito de valorizar a cidade. De acordo com informações contidas no site da emissora, “a
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bandeira institucional” foi lançada também como forma de comemoração por completar 35
anos de atuação em Joinville, para marcar a “renovação do compromisso e laços da empresa
com a comunidade e a cidade”.
Na televisão, a campanha se dá por meio de reportagens exibidas no programa Jornal
do Almoço, em um quadro com o nome Joinville Faz Bem que iniciou em 2014. O quadro era
apresentado pela então repórter Rejane Gambin (atual apresentadora do JA) e recebia o nome
“Fazendo a Diferença”. Após uma reformulação, o quadro passou a exibir matérias a respeito
de “boas iniciativas” duas vezes por semana. Em uma matéria no site da RBS TV, Lisandra
Nienkoetter, coordenadora de telejornalismo da sucursal de Joinville comentou que a ideia é
que o quadro ganhe amplitude: “um incentivo para que grandes grupos como entidades,
organizações e comunidades, se dediquem em tornar Joinville uma cidade ainda melhor para
se viver".
Neste ano, o quadro Joinville Faz Bem passou a ser exibido sempre aos sábados com
ênfase em roteiros (sugestões de passeios) e locais de destaque de Joinville. O quadro é
comandado pelo repórter Kleber Pizzamiglio. Para análise deste artigo, foram selecionadas
reportagens exibidas nos dias 04, 11 e 18 de julho (aos sábados), totalizando 14 minutos e 54
segundos.
As reportagens selecionadas do Movimento Sou Bem Joinville foram exibidas no
Jornal do Meio-dia da Ric Record nos dias 15, 16 e 17 de julho (quarta, quinta e sexta-feira)
totalizando 29 minutos e 21 segundos. As matérias fazem parte de uma série de reportagens
sobre o trânsito, com o título “Trânsito em suas mãos”.
O conjunto de ações recebem o nome de Movimento Sou Bem, lançado em Joinville e em
mais três cidades de Santa Catarina (Chapecó, Blumenau e Itajaí) pela Ric Record em
fevereiro de 2015. Segundo informações contidas no site do grupo Ric, as cidades foram
contempladas depois do “sucesso” registrado em Florianópolis, onde o movimento existe
desde 2013.
No dia do lançamento da campanha, o diretor regional da RIC TV Record Joinville,
Silvano Silva, participou ao vivo do programa regional Ver Mais e explicou o motivo pelo
qual a emissora estava investindo na campanha:
A comunicação mostra tanta coisa ruim, no dia a dia e a gente tem que mostrar, por
que as coisas estão acontecendo, estão ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo a gente
tem a obrigação importante, estimular as pessoas, fazero bem, fazer as coisas
diferentes, coisas bonitas. Esse é o nosso papel como veículo de comunicação
(SILVA, 2015).
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Sou Bem Joinville recebe o nome de movimento, por que segundo Silva “é algo para
movimentar as pessoas”. Segundo informações do site Ric Mais, a partir de maio do mesmo
ano a campanha entrou em uma nova fase com a exibição de reportagens com temas
“provocativos” para “promover reflexões de atitudes”. As pautas serão e/ou estão sendo
abordadas no conteúdo do programa Jornal do Meio-dia. O tema em comum nas cidades
participantes do Movimento Sou Bem é trânsito.
5. ANÁLISE
Por meio dos modos de endereçamento, os resultados da análise aplicada no corpus da
pesquisa serão expostos nesse item. Como forma de organização, os dados de análise foram
categorizados em dois momentos: produto jornalístico (contexto comunicativo e organização
temática) e estratégias de enunciação (pacto sobre o papel do jornalismo e enunciador).
5.1 PRODUTO JORNALÍSTICO
A primeira diferença detectada no material das duas campanhas está nos temas
trabalhados. Enquanto a proposta da RBS TV está focada em mostrar os pontos turísticos e
locais para visitação em Joinville, a Ric Record se volta para questões que envolvam situações
do cotidiano.
As reportagens exibidas no quadro Joinville Faz Bem registram diferentes editorias.
Os três vídeos analisados tem em média cinco minutos e se dividem em educação, turismo e
culinária. A história contada no primeiro vídeo analisado, exibido no dia quatro de julho,
ganhou destaque por ser de responsabilidade social. Alunos de uma escola pública de
Joinville montaram uma banda marcial6, colecionam títulos de acordo com a reportagem e
receberam o título de utilidade pública. A segunda reportagem tem a temática turismo. Kleber
Pizzamiglio em um tom um pouco literário, com uma música de fundo que transmite
tranquilidade, mostra através das imagens e do texto, um dos pontos turísticos de Joinville, a

6

É um grupo de músicos instrumentais que geralmente apresentam-se ao ar livre e

incorporam movimentos corporais - algum tipo de marcha - à sua apresentação musical.
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Estrada Bonita. Já a terceira reportagem tem como tema a culinária e o objetivo é mostrar a
tradição joinvilense de tomar a sopa preta7.
Diferente da concorrente, as reportagens veiculadas na Ric Record trazem a mesma
temática nos três vídeos analisados, por fazerem parte de uma série, mas em cada uma delas o
enfoque é diferente. A primeira traz como foco principal o índice de mortes por acidentes de
trânsito e as maneiras como prevenir tais ocorrências com dicas de um especialista. Assim
como a primeira reportagem, as demais estão divididas em duas partes: apresentação do tema
com dados e dicas de prevenção de acidentes. Na segunda reportagem o foco está nos índices
de mortes com motocicletas e a última com pedestres e ciclistas.
A multiplicidade de editorias é um reflexo do contrato comunicacional estabelecido
entre as instâncias de produção e recepção. Ao lançar a bandeira Joinville Faz Bem, a
emissora se comprometeu com a comunidade joinvilense em divulgar as ações daquele local.
Na mesma perspectiva, as reportagens exibidas pelo Movimento Sou Bem Joinville também
se inserem nas características de um contrato, já que a emissora também expôs os temas que
seriam veiculados. Apesar de serem temas diferentes e serem abordados de formas opostas, as
duas emissoras configuram o contrato de comunicação com o público nos três espaços de
comportamentos linguageiros pertencentes aos dados internos do contrato: o espaço de
locução, relação e tematização.
Na segunda reportagem analisada no quadro Joinville Faz Bem, é possível identificar a
existência desses três espaços na fala do apresentador, responsável por “chamar” o VT. Nesse
caso o apresentador se coloca na posição de locutor, estabelece relação de aliança ao se dirigir
ao público como se estivesse falando com uma só pessoa e ainda estabelecendo uma relação
de pertencimento ao chamar um local de “nossa região”.
Marcos Pereira
Apresentador

Sempre aos sábados, o Jornal do Almoço mostra algo em Joinville que
traga orgulho pra os moradores. Pode ser uma instituição que
desenvolva uma iniciativa bacana ou mesmo uma opção de programa
pra você aproveitar o fim de semana aqui na nossa região.

Da mesma forma, na terceira reportagem da série “Trânsito em suas mãos”, da RIC,
o apresentador do Jornal do Meio-dia, Helber Sá, em sua fala ao final da exibição do VT se

7

Também chamada de Schwarzsauer ou sopa de feijão, é uma comida típica da

culinária alemã. Em Joinville é consumida com frenquência por ser uma cidade colonizada
por alemães.
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impõe como locutor ao discursar sobre o que o trânsito de Joinville precisa, além de retomar
ao tema da campanha da emissora.
É de arrepiar essas imagens e nos traz uma reflexão. De fato o trânsito
Helber Sá
Apresentador precisa melhorar muito, é óbvio, está a olha nu, mas o que acontece as
vezes é que a gente espera o poder público fazer. Ah, vamos cobrar mais
ciclovias! É fato, Joinville precisa de mais ciclovias, mas não vamos
esperar. Vamos fazer a nossa parte. O trânsito de fato só vai mudar
quando a gente tiver mais gentileza no trânsito, quando a gente tiver mais
educação, quando a gente respeitar o próximo e entender que o transporte
é público. O transporte, a rodovia, a rua é pública, o que acontece...todos
estão ali se envolvendo, o pedestre atravessando na faixa de pedestre, o
carro ali na rodovia andando na velocidade permitida, o motociclista
respeitando, o ciclista também respeitando o seu espaço, respeitando as
pessoas. Sabe o que isso nos faz lembrar? Que quem faz isso é bem
Joinville, quem respeita o próximo e é gentil e faz com que o trânsito
fique em paz é bem Joinville. Então se a gente pegar uma pequena ação,
sabe o que vai acontecer? Vai gerar com certeza paz no trânsito.

5.2 ESTRATÉGIAS DE ENUNCIAÇÃO
No intuito de identificar as estratégias nas quais o contrato de comunicação é
estabelecido entre a população de Joinville e as emissoras, por meio das campanhas
institucionais que fazem parte do corpus dessa análise, é preciso observar as instâncias de
produção e recepção. Além da finalidade do contrato, observando onde estão inseridas as
visadas de informação e captação.
Para Charaudeau (2007), o jornalista é a figura mais importante na instância da
produção. Ele pode desempenhar as funções de pesquisador-fornecedor e/ou descritorcomentador. A primeira função que está ligada diretamente com o objetivo de repassar
informação é que mais se destaca nas reportagens analisadas.
A figura do repórter pode receber várias características dentro dessa função de
repassar informação, como por exemplo, testemunhar um fato. Nas três reportagens
analisadas do Movimento Sou Bem Joinville, a repórter Fabiane Paza faz passagens8
relembrando algum acontecimento ou trazendo dados. Na primeira delas, a repórter aparece
em uma avenida da cidade e cita em seu discurso uma ocorrência que possivelmente não
havia registro de fácil acesso.
Fabiane Paza
Repórter
8

De janeiro até maio desse ano, cerca de 1700 carros foram flagrados por
radares móveis circulando com velocidade acima do limite permitido.

Quando o repórter aparece na reportagem. Geralmente a passagem é usada para falar

de algo que não se tem imagens, como dados e números ou acontecimentos que não foram
registrados.
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(passagem)

Infelizmente, a cada operação da Guarda de Trânsito, um novo record é
quebrado. O último foi aqui numa das principais avenidas da cidade, a
Santos Dumond, onde um carro passou a 132 km/hora, mais que o dobro
indicado pelas placas de sinalização.

Nesse caso, o termo que está em evidência no trecho acima remete a ideia de
“reconstituição”, já que a repórter voltou ao local da ocorrência com o objetivo de mostrar ao
telespectador que essa instância está cumprindo com seu acordo no que diz respeito a
informação. Para Charaudeau (2007), “dizer o que aconteceu” é uma das estratégias das
visadas da informação usadas pela instância de produção.
Outra característica do papel do jornalista nesse contrato é o de “intérprete” e
“didático”. Na última reportagem analisada da Ric, a repórter grava a passagem em uma
calçada da cidade e no seu discurso afirma que aquele pode não ser um local seguro. Ao longo
dos três vídeos, a repórter exerce a função didática quando fornece “dicas de segurança no
trânsito” aos telespectadores, com a ideia de “ensinar” a população a “se comportar no
trânsito”.
Na mesma linha, o repórter da RBS TV também exerce tais funções, mas em especial
a função de mediador. Apesar das matérias terem função didática, quando estas ensinam aos
telespectadores através dos bons exemplos, ou ainda mostram lugares e tradições para se
conhecer; é na função de mediação que o papel do enunciador desta campanha se destaca. Nas
passagens das três reportagens, o repórter traz informações que poderiam estar cobertas com
imagens. Entretanto, é possível identificar que a estratégia de “aparecer” na reportagem tem
relação com a conquista da credibilidade.

É como se a presença física do repórter

comprovasse o que ele está dizendo.
Kleber Pizzamiglio
Repórter
Passagem
(reportagem 1)

Em seis anos de existência a banda é recordista, basta ver na
parede a quantidade de troféus, 41 no total. Mas, o mais
importante deles é esse aqui, conquistado no campeonato
nacional de bandas e fanfarras. Isso lá em 2010, na cidade de
Sorocaba, no Estado de São Paulo.

Retoma-se agora o que Charaudeau (2007) fala sobre a finalidade do contrato de
comunicação, as visadas de informação e captação. Aquela tem o objetivo de informar o
cidadão e é identificada nas seis reportagens analisadas, mas é na captação que as estratégias
ficam mais evidentes. Segundo o autor, a captação está orientada no parceiro de troca, ou seja,
no público – destinatário ou alvo. Sabe-se que esse parceiro não é passivo e ainda não foi
conquistado pelo interesse que tal mensagem pode despertar, por isso é preciso conquistá-lo.
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Mas como informar e seduzir ao mesmo tempo? Usando estratégias, mesmo que elas entrem
em contradição com as estratégias usadas na visada da informação.
A instância midiática usa o que Charaudeau (2007) chama “encenação sutil do
discurso de informação”. Na análise do Movimento Sou Bem Joinville essa estratégia é tão
evidente quanto a informação. Os vídeos com aproximadamente 10 minutos trazem dados,
entrevistas com fontes oficiais, com sujeitos tratados como personagens, mas é no uso da
imagem que ela usa a dramatização a seu favor. Nas três reportagens, várias foram as imagens
de acidentes, batidas entre veículos, cenas com resgate de vítimas e até de mortos.
Na primeira uma colisão entre um carro e uma moto foi mostrada várias vezes,
inclusive com um zoom de aproximação no momento exato da batida. Na segunda, várias

vezes aparecem vítimas fatais com uma lona
preta por cima.
FIGURA 01 – SEQUÊNCIA DE CENAS COM VÍTIMAS FATAIS.
FONTE: JORNAL MEIO-DIA (2015)

Com menos intensidade, a campanha da RBS TV também usa dos princípios de
emoção para seduzir o público. O fundo musical nas três reportagens pode ser uma das
estratégias. Na primeira reportagem, que conta a história da banda, o som de fundo é
composto por melodias tocadas pelo grupo. Já na segunda, que mostra “as belezas da Estrada
Bonita”, a música remete ao sentimento de tranquilidade. E na última reportagem que mostra
a tradição da culinária alemã na cidade, o som é uma canção alemã.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quem as campanhas institucionais pensam que somos? É neste questionamento que
se ampara a metodologia dos modos de endereçamento. Como a proposta desse artigo foi
entender como se dá a relação entre a população de uma cidade e as emissoras ali inseridas e
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identificar a forma como o contrato de comunicação se estabelece, pareceu útil pesquisar os
modos de endereçamento.
A base teórica desse artigo e a metodologia aplicada fazem parte de uma pesquisa de
mestrado, que tem como objetivo principal identificar como a identidade do público
joinvilense é representada no telejornal local, por meio da análise do JA nos Bairros, quadro
pertencente a campanha Joinville Faz Bem. Dessa forma, os resultados da análise desse artigo
irão colaborar com o debate acerca dos contratos de comunicação entre público e
telejornalismo local.
Como parte das considerações finais desse trabalho, destaca-se a utilização das
visadas de informação e captação no contrato de comunicação. Ação comum nas instâncias
midiáticas: “seu jogo consiste em navegar entre esses dois pólos ao sabor de sua ideologia e
da natureza dos acontecimentos” (CHARAUDEAU, 2007, p. 93).
É possível concluir também, que para essas campanhas, o público é formado pela
junção do alvo afetivo e intelectivo. Já que a informação acessível foi identificada, mas
também o uso de repetições e tragédias.
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A IMPRODUTIVIDADE DO TRABALHADOR BRASILEIRO NO DISCURSO DA
REVISTA THE ECONOMIST: UMA ANÁLISE DIALÓGICA1
Angela Maria Rubel Fanini2
Erike Luiz Vieira Feitosa3
RESUMO
Este artigo consiste em uma Análise Dialógica do Discurso (ADD) de viés bakhtiniano que
tem por objeto uma reportagem publicada pela revista britânica The Economist em 2014 sobre
a suposta improdutividade do trabalhador brasileiro. O estudo apresenta conceitos e princípios
epistemológicos que fundamentam a abordagem teórico-metodológica e possibilitam a
investigação do posicionamento axiológico da revista. Identifica que, orientada pelas
premissas macroeconômicas da ideologia neoliberal, a publicação recorre a um estereótipo de
longa duração que corresponde à imagem do brasileiro culturalmente preguiçoso, pouco afeito
ao trabalho, ideia utilizada para justificar a defesa de que o país precisava, naquele momento,
reaproximar-se, política e economicamente, do neoliberalismo, abandonando a heterodoxia
keynesiana. Aponta que a revista oblitera as consequências sociais da racionalidade
econômica-expansionista e reifica o trabalhador brasileiro, tratando a sua produtividade no
trabalho, considerada baixa, como uma questão patológica, sendo a prescrição de medidas
liberalizantes a cura para a doença do país e do trabalhador. O artigo conclui que esse discurso
interfere na constituição de uma consciência de si dos brasileiros, bem como na imagem que
os outros (o mundo) têm deles (de nós).
Palavras-chave: Neoliberalismo e keynesianismo. Trabalhador brasileiro. Trabalhador
improdutivo. Análise dialógica de discursos jornalísticos.
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1. INTRODUÇÃO
Em 2014, a revista britânica The Economist publicou reportagem que classifica o
trabalhador brasileiro de “gloriosamente improdutivo”. Provocador, o texto tenta provar que
o próprio país seria improdutivo e que, para a economia crescer, os trabalhadores devem
abandonar o estado de “estupor”4. Com um tom salientemente colonizador, afirma que o
Brasil precisa abandonar a política intervencionista e retornar às premissas macroeconômicas
neoliberais.
A estereotipagem insinua que o brasileiro não gosta de trabalhar, é preguiçoso,
malandro, incapaz, entre outros adjetivos que continuam a ser usados de maneira derrisória.
Filiada a um discurso de longa data, essa concepção influencia enunciações sobre a
brasilidade em diferentes contextos socioculturais. Nesse sentido, é relevante conhecer sua
arquitetura e a orientação, intento buscado, neste artigo, por meio da Análise Dialógica do
Discurso (ADD).
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
Para Bakhtin e o Círculo5, a linguagem é central e indissolúvel da língua, da história
e da concretude da existência imediata dos sujeitos. Mais do que isso, é situada no campo da
vida: ser é comunicar-se, por meio do diálogo, com outrem (BAKHTIN, 2013, p. 293). Essa
alteridade é um princípio fundante do pensamento bakhtiniano, sendo o dialogismo outra
premissa essencial. Articulados, esses dois princípios embasam uma percepção das relações
sociais que destaca a comunicação ativa de um “eu” com um “outro”, estruturando um
arcabouço teórico-metodológico que extrapola os limites dos estudos linguísticos e literários e
possibilita aplicações e leituras nos mais diferentes campos das Ciências Humanas.
2.1 PALAVRA E IDEOLOGIA

4

Estupor”, ao lado de “sonolência” e “coma”, correspondem ao código R40 da Classificação

Internacional de Doenças (CID).
5

Grupo de intelectuais que, com Bakhtin, entre as décadas de 1920 e 1970, na extinta URSS,

participaram de círculos de discussão sobre linguagem e temas correlatos.
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Para Bakhtin, há ideologia em tudo o que pensamos ou dizemos. Sendo o signo mais
puro que existe, a própria palavra é repleta de ideologia, na medida em que, utilizada por
diferentes sujeitos, adquire novos sentidos e orientações no convívio social. Um signo possui
um significado e remete a algo situado fora de si. O mesmo ocorre com o que é ideológico.
Assim, tudo que é ideológico é semiótico, de modo que os signos são pressupostos da
ideologia, ou seja, qualquer signo que entre na corrente contínua e infinita da comunicação
interpessoal, torna-se ideológico. Aqui, a ideologia não é concebida a partir de relações do
tipo verdade-mentira, tese-antítese, tal qual preconcebe a corrente mais mecanicista do
Marxismo. Ideologia é o embate entre sujeitos diferentes, que compartilham e utilizam os
mesmos signos, dando a eles, no contato linguageiro do cotidiano, diferentes sentidos. A
própria consciência surge e se afirma mediante a encarnação material em signos, pois a
compreensão de algo é uma resposta a um signo por meio de outros signos, ou seja, a
consciência

individual

é,

por

definição,

semiótica,

e,

portanto,

ideológica

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014).
A palavra, por sua vez, possui caráter ubíquo. Está presente tanto na infraestrutura
quanto nas superestruturas sociais. Está em tudo, em todas as dimensões humanas e, portanto,
em todas as relações sociais. A mesma expressão, como, por exemplo, “trabalhador”, uma das
que mais interessa a este artigo, é um signo que assume diferentes valores semióticos de
acordo com o campo ideológico, posicionamento dos interlocutores e contexto social. Do
ponto de vista do capital, pode remeter a aspectos que dizem respeito a custos, controle da
produção e lucratividade. Para quem não possui os meios de produção, tende a refletir e
refratar uma realidade imediata bastante familiar, remetendo a valores que discutem
dignidade, honra, etc.
2.2 ENUNCIADO E DIÁLOGO
BAKHTIN (2011) postula que a unidade básica da comunicação discursiva é o
enunciado, afastando esse conceito de uma visão puramente linguístico-gramatical: dotado de
um potencial imanentemente responsivo, o enunciado caracteriza-se por possuir uma
capacidade de impelir o interlocutor a um agir reativo, incitando-o à produção de novos
enunciados. Por outro lado, a oração, considerada pelo Círculo como a unidade básica da
língua, não carrega o mesmo potencial dialógico, mas a partir do momento em que o conjunto
de palavras de uma oração desperta no interlocutor a necessidade de novas enunciações, ela
deixa de ter valor meramente gramatical para assumir um sentido, transformar-se em
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enunciado, ou seja, a enunciação pressupõe a existência de outra pessoa ou outras pessoas,
bem como a alternância entre os sujeitos do discurso.
Também é por meio de enunciados que o “outro” se faz presente no “eu”. A
experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em uma
interação constante e contínua com enunciados de outrem. Nosso discurso, isto é, todos os
nossos enunciados, é pleno de palavras dos outros, que trazem consigo a sua expressão, o seu
tom valorativo, que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2011, p. 294).
Um enunciado sempre têm autor e destinatário (auditório social), sendo esse
endereçamento outra peculiaridade constitutiva de cada enunciação (Ibid., p. 305). Tudo o que
é dito, escrito, composto ou produzido o é para alguém, às vezes até mesmo para o próprio
enunciador (discurso interno), tendo em vista que a alteridade é verificável também no
próprio sujeito – no vasto campo da língua viva, o “eu” pode ser “outro” para si.
O diálogo é outro conceito sem o qual não se pode compreender, por completo, a
noção de enunciado, tendo em vista que ambos são interdependentes. Mais que um postulado
retórico, o diálogo, para o Círculo, assume caráter axiológico, epistemológico e metodológico,
além de poder ser entendido como um posicionamento ético e político.
No âmbito do pensamento bakhtiniano, a noção de dialogismo pressupõe não só a
existência de outrem com o qual se trava o ato comunicativo, mas parte da premissa de que
todos os interlocutores podem tanto falar quanto ouvir, dialogando por meio de vozes
isônomas e imiscíveis (BAKHTIN, 2013). Por isso, para Bakhtin, o diálogo deve ser
considerado em sentido amplo: pode e deve ser alargado para todos os campos da linguagem.
2.3 POLIFONIA E MONOLOGISMO
O modelo ideal de sociabilidade para o pensamento bakhtiniano, na representação
artística e também na vida cotidiana, preserva as subjetividades e garante o diálogo. Esse
modelo foi contemplado por Bakhtin na análise da obra de Dostoiévski, criador de um tipo
totalmente novo de pensamento artístico. Bakhtin vê polifonia nas diferentes relações entre as
personagens dostoiévskianas, pois no romance polifônico de Dostoiévski o autor é
interlocutor (e não senhor) de seus personagens, mantendo com eles condição de isonomia,
sem, no entanto, misturar-se ou interferir sobre eles. A condição de igualdade entre as vozes
dos interlocutores é a essência da polifonia, forma de organização dos relacionamentos
interpessoais que não oblitera a ação e o pensamento dos sujeitos, combinando diferentes
vontades (BAKHTIN, 2013).
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A polifonia não exige, necessariamente, convergência. Dar a voz ao outro não é o
mesmo que concordar com ele de antemão, mas lhe garantir o direito à fala. Ela aceita
diferenças, busca a diversidade, a pluralidade, o caráter plenivalente da linguagem e da vida
concreta: propicia as condições para que haja diálogo. Desse mirante epistemológico, a vida é
um diálogo inconcluso em que sempre haverá embate.
Inspirado em Dostoiévski, Bakhtin tende a refutar qualquer tipo de fechamento,
acabamento de uma personagem por seu autor, de um sujeito pelo outro, de uma consciência
por outra – ou no caso do objeto deste artigo, de um jornalista por seus entrevistados, de um
meio de comunicação por uma coletividade. A palavra definitiva sobre o outro não pode
existir, pois a finalização estética (e ética) de outrem é um ato autoritário, monológico. Para
BAKHTIN, “[...] monologismo é a negação da isonomia entre as consciências em relação à
verdade (compreendida de maneira abstrata e sistêmica)” (BAKHTIN, 2011, p. 339). É o
plano de uma consciência só:
O monologismo nega ao extremo, fora de si, a existência de outra consciência
isônoma e isônoma-responsiva, de outro eu (tu) isônomo. No enfoque monológico
(em forma extrema ou pura), o outro permanece inteiramente apenas objeto da
consciência e não outra consciência. Dele não se espera uma resposta que possa
modificar tudo no mundo da minha consciência. O monólogo é concluído e surdo à
resposta do outro, não o espera e nem reconhece nele força decisiva. Passa sem o
outro e por isso, em certa medida, reifica toda a realidade. Pretende ser a última
palavra. Fecha o mundo representado e os homens representados (BAKHTIN, 2011,
p. 348).

O pensamento bakhtiniano não aceita a transformação do homem, sujeito dotado de
vida, em objeto mudo de um conhecimento conclusivo à revelia: “No homem, sempre há algo,
algo que só ele mesmo pode descobrir no ato livre da autoconsciência e do discurso, algo que
não está sujeito a uma definição à revelia, exteriorizante" (Ibid, p. 66).
2.4 IMAGEM EXTERNA
Com relação a um outro, objeto de criação ou de representação estética, o observador
possui excedente de visão. Por estar em posição diferente, fora dele, pode ver elementos que o
outro é incapaz de perceber. Ao retratá-lo, o observador, inscreve-se em uma situação ética
(BAKHTIN, 2011). Da mesma forma que o outro é compreendido por mim, a compreensão
do eu só pode ocorrer por meio e no outro. Isso equivale a dizer que o “eu” não tem uma
impressão exclusiva e única da sua própria imagem e que esta depende da valoração que é
dada por outrem, pois o eu não vê a si mesmo, vivencia-se por dentro e convive com o
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resultado da impressão de sua imagem causada no outro. A relação do indivíduo com a
própria imagem externa diz respeito ao seu eventual efeito sobre observadores imediatos, isto
é, “nós a avaliamos não para nós mesmos, mas para os outros e através dos outros” (Ibid. p.
31). Por esse motivo, o que é dito pelos outros a nosso respeito nos interessa, pois ao não
termos a capacidade estética de nos compreender, por não termos excedente de visão com
relação nós mesmos, buscamos encontrar em outrem uma posição axiológica em relação a nós
mesmos.
3. ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO (ADD)
A ADD está entrelaçada a uma relação indissolúvel entre língua, linguagens e
história. Assim, esse tipo de pesquisa se constitui em lugar de produção de conhecimento de
forma comprometida, pressupondo uma concepção apoiada nas relações discursivas
empreendidas por sujeitos historicamente situados (BRAIT, 2014, p. 10). Os objetos de
estudo não são textos vistos como sistemas em si, mas os sentidos que adquirem quando são
considerados os seus aspectos extralinguísticos, quando são convertidos em enunciado, em
suma, quando ganham destaque as relações dialógicas. Na perspectiva da ADD, não há
categorias a priori, aplicáveis de forma mecânica. São as relações presentes nos discursos que
possibilitam o surgimento de categorias e estratégias analíticas. Tendo como sua unidade
básica o enunciado, ela confronta os diversos signos presentes no corpus da pesquisa com
outros enunciados pertinentes. Do embate discursivo não se espera alcançar uma síntese
obrigatória, mas a exposição das posições axiológicas dos interlocutores. O objetivo primário
é o embate de vozes que, anseia-se, sejam isônomas e imiscíveis. Nas intersecções entre
tempo e espaço, o eu e o outro estão situados em determinados contextos sociais, são sujeitos
de diferentes dimensões extralinguísticas que não podem ser desconsideradas em uma análise
discursiva.
3.1 THE ECONOMIST
The Economist foi fundada em Londres, no ano de 1843, por um fabricante de
chapéus escocês chamado James Wilson. Com o intuito de influenciar homens de negócios,
seu objetivo inicial era abordar assuntos políticos e comerciais relacionados à agricultura e ao
livre comércio (OBERHOLZER-GEE; ANAND; GOMEZ, 2010). Apesar do nome sugerir
um olhar restrito a questões econômicas, a revista publica informações sobre uma vasta gama
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de assuntos, como ciência, artes e comportamento. Ela é o principal produto do The
Economist Group – que se apresenta como a “principal fonte de análise de negócios e
assuntos internacionais” (THE ECONOMIST GROUP, 2015).
O periódico percebe a conjuntura mundial pelas lentes do liberalismo econômico
aliado a um notável pragmatismo político. Já apoiou abertamente conservadores, como
Ronald Reagan e Margaret Thatcher, e trabalhistas ou democratas, como Harold Wilson, Bill
Clinton e Barack Obama (OBERHOLZER-GEE; ANAND; GOMEZ, 2010). “Mais que ‘próbusiness’, pois, segundo seu editor, não trata os homens de negócios com a idolatria de outras
publicações, é a favor do capitalismo” (MOLINA, 2013). No que tange a questões
socioculturais, declara-se favorável à descriminalização das drogas e é antimonárquica.
Também defende o fim da pena de morte, a realização de uma reforma penal inglesa, o
controle de armas e o casamento homossexual (MICKLEITHWAIT, apud OBERHOLZERGEE; ANAND; GOMEZ, 2010).
Os seus textos não são assinados, o que permite que responda institucionalmente
pelas análises que publica. Todo o conteúdo é discutido em reuniões periódicas entre os
integrantes da redação (MOLINA, 2013). De forma geral, seus artigos-reportagens são
conhecidos por manter um estilo com argumentação clara e direta. As capas são provocantes.
Há menos preocupação com o “furo”, a notícia exclusiva, do que em mostrar tendências e
fazer análise (Ibid.). A língua utilizada é o inglês e todas as semanas o mesmo conteúdo é
oferecido a leitores do mundo todo.
Seu interesse pelo Brasil transcende os aspectos relacionados ao mercado editorial,
pois é com frequência considerável que o país se torna objeto de análise, principalmente em
momentos de tensões ou mudanças no campo da economia globalizada, como, por exemplo,
já em 1843. Principal artigo da primeira edição, “Our Expiring Commercial Treaty with the
Brazils” (THE ECONOMIST, 1843) mostrava a conveniência de abrir o mercado britânico
para o Brasil.
Nos últimos anos, dado o crescimento da relevância do Brasil no cenário econômico
internacional, a cobertura sobre o país se intensificou. Em 2009, afirmou que o Brasil teria,
finalmente, “decolado” (THE ECONOMIST, 2009). Quatro anos depois, abordou os motivos
pelos quais a esperada decolagem não teria passado de um risível “voo de galinha” (THE
ECONOMIST, 2013). O periódico chegou a pedir a demissão do então ministro da fazenda
brasileiro, o economista keynesiano Guido Mantega (THE ECONOMIST, 2012), mas seu
pragmatismo político em assuntos relacionados ao Brasil atingiu o ápice na semana que
antecedeu a votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2014, quando,
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abertamente, declarou apoio ao candidato Aécio Neves (PSDB) (THE ECONOMIST, 2014
b). Após as eleições, comentando a quarta vitória petista em eleições presidenciais, retratou
um país dividido, classificou o discurso da presidente reeleita – baseado em três palavraschave, unidade, diálogo, consenso – de “arrogante” e, novamente, saiu em defesa de Aécio
Neves, reiterando que, apesar de derrotado nas urnas, ele era a “melhor escolha” e que, se a
presidente quisesse tirar o país da ameaça de estagnação, precisaria adotar as ideias
econômicas defendidas por ele (THE ECONOMIST, 2014 c).
De forma geral, dos enunciados publicados por The Economist emerge um discurso
que eleva as relações econômicas ao patamar de principal aspecto da vida humana.
Progressista com relação às superestruturas e conservadora no que tange aos pilares
infraestruturais da sociedade capitalista, tende a refutar qualquer enunciação que contrarie as
máximas do neoliberalismo.
3.1.1 Sono patológico: o diagnóstico
“A soneca de 50 anos” (THE ECONOMIST, 2014 a) foi publicada em 19 de abril de
2014. O chapéu que abre a reportagem contém os dizeres “Economia do Brasil”, indicando o
tema a ser abordado. O subtítulo diz que “os trabalhadores brasileiros são gloriosamente
improdutivos” e que “para que a economia cresça, eles devem acordar deste estado de
estupor”. Como é tradição na revista, o artigo não é assinado. Compõe a apresentação do
conteúdo a imagem (FIGURA 1) de um homem confortavelmente deitado em uma rede, em
uma bela praia, aparentemente desocupada.
Percebe-se que a utilização do adjetivo “glorioso” não foi em vão. A pompa do termo
dialoga com a arquitetura visual da fotografia, pois os signos e as cores presentes na imagem
remetem instantaneamente não apenas a uma noção de brasilidade, mas também ao próprio
país, a começar pelas cores. A disposição dos elementos da imagem redesenha a nossa
bandeira: o círculo azul (água); o retângulo verde (mata) e o losango amarelo (rede de
dormir). A associação com a brasilidade e com o local do qual se fala é ainda mais exata
quando se vê a personagem vestida de Brasil, da sunga azul à bandeira estampada no chapéu
que a protege do sol. A pessoa retratada é brasileira e está no Brasil. E está como?
Descansando, gastando o tempo, não trabalhando. Este seria, portanto, o lugar da beleza
natural e da ausência de trabalho, da improdutividade. Fica dado, de antemão, o problema a
ser enfrentado: “para que a economia cresça, eles devem sair deste estado de estupor”.
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FIGURA 1 – VERSÃO ONLINE DA REPORTAGEM “A SONECA DE 50 ANOS”.
FONTE: THE ECONOMIST (2014 a).

O uso da palavra “estupor”6 sugere que o estado de letargia é maior do que a palavra
“soneca”, presente no título, indicava. Mais do que uma marca cultural da brasilidade, tal
improdutividade poderia ser sintoma de algo mais sério, como uma doença.
3.1.2 A doença e o(s) doente(s)
O primeiro parágrafo exalta a eficiência do empreendedorismo estrangeiro em
contraste com a ineficiência dos serviços no Brasil. O narrador está no Lollapalooza, grande
festival de música realizado em São Paulo em abril de 2014. Os visitantes tinham à sua
disposição alguns restaurantes brasileiros, mas havia uma novidade, o restaurante texano
BOS. O preço baixo da comida é surpreendente, de acordo com o texto, mas mais
surpreendente ainda é o ritmo de atendimento. “Em dois dias teriam sido servidas 12 mil
porções, ou mais de uma a cada 15 segundos, vangloria-se Blake Watkins, que administra o

6

Na medicina, estupor é o estado mórbido em que o doente, apesar de consciente, não reage a

estímulos externos, permanecendo imóvel, aparentemente sem sensibilidade. “O estupor é
uma falta profunda de resposta caracterizada por somente se conseguir despertar a pessoa
durante um período breve de tempo e só com uma estimulação enérgica e repetida, como
safanões, gritos, beliscões ou picadas” (MANUAL MERCK, 2002).
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restaurante” (THE ECONOMIST, 2014 a). O repórter adiciona que “tal eficiência é tão bem
vinda quanto incomum”, para logo em seguida contar que os estandes vizinhos demoravam de
dois a três minutos para servir os clientes, o que estaria ocasionando longas filas. Fica
evidente a opinião do autor de que o restaurante estrangeiro é eficiente e os demais,
brasileiros, não: o BOS serve comida mais barata, melhor, e em um tempo menor, ao passo
em que os restaurantes nacionais possuem os mesmos “hambúrgueres requentados dos anos
anteriores”.
O senhor Watkins corrobora a tese da ineficiência generalizada: “Desde o momento
em que você aterrissa no Brasil, você começa a perder tempo”, afirma o administrador do
restaurante, que está no Brasil há três anos. Ele almejava ter pelo menos 20 trabalhadores
temporários no evento. Contratou 20, mas só a metade apareceu. Os brasileiros, então, seriam
pessoas que não gostam de trabalhar.
Indica a reportagem que o descompromisso com o trabalho se estende à iniciativa
privada. Uma nova personagem é chamada a dar o seu depoimento: Lu Bonometti, dona de
uma loja de biscoitos que precisou consertar a placa de identificação do empreendimento.
Nenhuma das quatro empresas que chamou para fazer o serviço a atendeu. Assim, até os
empresários (representados pelas empresas que não atenderam ao chamado) não teriam
esmero com o trabalho e com a produção. Essa ideia é reforçada quando o narrador afirma
que “poucas culturas oferecem receita melhor para aproveitar a vida” e que “a noção de custo
de oportunidade7 parece perdida na maioria dos brasileiros” (Ibid).
No terceiro parágrafo, a noção de preguiça como matriz cultural reaparece, dessa vez
na voz de Regis Bonelli, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O recorte de sua fala enuncia
que a recorrência de problemas como filas, engarrafamentos, prazos não cumpridos entre
outros fatores semelhantes, anestesiaram os brasileiros – mais uma vez, evoca-se um termo
médico. Pesquisador vinculado a uma prestigiada instituição, Bonelli tem autoridade sobre o
assunto, é um “expert” apto a conferir fidedignidade e credibilidade ao discurso em

7

Jargão que indica o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada

(BUCHANAN, 2008). Ao dizer que a maioria dos brasileiros não tem ideia do que seja custo
de oportunidade, o repórter está afirmando que essas pessoas não sabem que a renúncia a um
trabalho até pode não estar diretamente relacionada a prejuízos imediatos, mas certamente
representa a perda de possíveis ganhos que poderiam ser auferidos caso este mesmo trabalho
tivesse sido aceito.
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construção – não é todo mundo que pode falar qualquer coisa em qualquer momento, ou, seja
há uma ordem discursiva a ser respeitada (FOUCAULT, 2012).
Em suma, o início da reportagem consiste em uma espécie de diagnóstico. Conclui
de antemão que o Brasil é o lugar da improdutividade, da cultura do ócio, atributos que
apontam para um quadro patológico nacionalmente generalizado. Historicamente, porém, há
interpretações que consideram não a falta de vontade de trabalhar, mas o seu antípoda, o culto
exacerbado ao trabalho, uma doença. No final do século XIX, LAFARGUE (2003)
denunciava que o “dogma do trabalho” servia a ideais burgueses de dominação. Quem o
amava, segundo o autor, era o camponês-proprietário e o pequeno-burguês comerciante. O
pobre (trabalhador) sempre preferiu retirar da terra seu sustento e viver com pouco, mas
apreciando outras dimensões da vida. Com o advento da modernidade, entretanto, o
endeusamento do trabalho foi sendo absorvido também pelo proletariado, que passou a
vislumbrar a vida apenas pela ótica da produção. É nesse sentido que LAFARGUE (2003)
advoga pela redução das jornadas de trabalho, visando dotar as pessoas de tempo livre, a fim
de que proclamem o direito à preguiça.
3.1.3 Improdutividade em dados
The Economist apresenta a improdutividade do trabalhador brasileiro por meio de
termos peculiares ao campo das Ciências Econômicas, bem como pela quantificação e
comparação com outras economias emergentes. Relata o repórter que a produtividade8 do
brasileiro cresceu um pouco nas décadas de 1960 e 1970, época que coincide com o final do
período desenvolvimentista e início da ditatura militar, mas a curva de crescimento, porém,
não é significativa e a partir da década de 1980 a produtividade mantém momentos de
oscilação mínima. Ao mesmo tempo, outros países emergentes, especialmente Coréia do Sul,
Chile e México, apresentam crescimento de produtividade. Além disso, a produtividade total
do fator, dimensão que mede a eficiência com a qual capital e trabalho são utilizados, é menor
agora do que foi em 1960 – ou seja, o Brasil estaria desperdiçando o potencial de geração de
riqueza tanto do capital acumulado quanto da força de trabalho.
Citando dados de uma empresa de consultoria, a revista relata que a produtividade do
trabalho foi responsável por 40% do crescimento do PIB do Brasil entre 1990 e 2012, em
8

A produtividade do trabalho de que trata a revista é medida em função do crescimento do

Produto Interno Bruto (PIB) por trabalhador empregado.
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comparação com 91% na China e 67% na Índia. A expansão da força de trabalho, “resultado
da demografia favorável”, formalização e baixo desemprego, também são apresentados como
fatores responsáveis para o crescimento da economia brasileira, que, entretanto, não aparenta
ser sustentável. Remetendo à análise do professor Bonelli, a revista prevê que a influência da
produtividade no crescimento do PIB será de 1% ao ano na próxima década. Dadas as
premissas, é emitida a proposição vital de um silogismo: “Para que a economia cresça mais do
que a atual taxa de 2% ou menos ao ano, os brasileiros terão que se tornar mais produtivos”.
3.1.4 Origens da doença
Sete aspectos são apontados como causas da doença da improdutividade: baixo
investimento

em

infraestrutura;

baixa

capacidade

de

inovação;

Educação

ruim;

incompetência; conjuntura fiscal desfavorável; protecionismo econômico e uma tradição
sociocultural que privilegia o amadorismo em detrimento do profissionalismo nos negócios.
The Economist argumenta que o Brasil investe apenas 2,2% do PIB em infraestrutura, taxa
abaixo da média mundial, que é de 5,1%. São citados dados de registros de patentes para
argumentar que o país não investe em inovação. O mesmo ocorre com a Educação, cuja
qualidade é ainda sofrível – alunos brasileiros são os que têm as piores notas em testes
padronizados: “O senhor Watkins reclama que os seus churrasqueiros de 18 anos de idade têm
as mesmas habilidades que adolescentes americanos de 14 anos” (THE ECONOMIST, 2014
a).
A improdutividade estaria, assim, enraizada na cultura, contaminando o restante do
organismo social, que apresenta sintomas indesejáveis em diferentes áreas (Educação e
Inovação são os principais exemplos), e prejudicando, de forma direta, a produção, ou seja,
impondo limites para a livre circulação e reprodução do capital.
Com uma educação pífia, com pessoas mal formadas, em um contexto de baixa
inovação, a incompetência surge como uma consequência natural: “[...] muitas empresas
brasileiras são improdutivas porque são mal gerenciadas” (Ibid.). Neste excerto, em que se
destaca o papel da gerência no negócio capitalista, fica evidente o papel reservado ao
trabalhador: o de fornecedor acéfalo de força de trabalho. Se este trabalhador produz a
contento, é porque, então, é bem gerenciado por sua chefia, e não porque é dotado de
qualificação, inteligência, compromisso ou porque, em conjunto com os seus companheiros
de labuta, consegue superar os diferentes desafios inerentes aos processos produtivos. A
eficiência advém apenas da administração, da gestão. Essa é uma visão autoritária sobre o
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trabalhador, que pressupõe a sua vassalagem, sua submissão alienada à liderança patronal,
posicionamento que remete às fases intermediárias do industrialismo europeu, mais
especificamente à noção de gerência científica, movimento iniciado por Frederick Winslow
Taylor.
O taylorismo desconsidera os aspectos humanos (sociais e psicológicos) na relação
homem-trabalho, evidenciando condições sociais antagônicas. O que interessa são os
melhores resultados para o capital, e não o bem estar dos trabalhadores (BRAVERMAN,
1987). Reduzido a um instrumento de produção, esse trabalhador não tem nome, sentimentos,
só precisa trabalhar, tal qual as máquinas das linhas de montagem, das quais se exige cada vez
mais produtividade. Esse raciocínio pressupõe que as coisas, trabalhadores ou máquinas, que
não são produtivas são patológicas, falhas sistêmicas que necessitam ser corrigidas.
Para a The Economist, um potencializador dessa doença chamada improdutividade é
a conjuntura fiscal. Devido ao “tratamento preferencial” dado pelo governo, pequenas e
médias empresas saem da irregularidade, mas são desestimuladas a crescer (para não perder
benefícios fiscais). Assim, há a necessidade de um menor número de trabalhadores e não há
vantagens significativas para o aumento da produção. Mas não é só. Há ainda outro
componente cultural que amarra essas empresas ao amadorismo e à ineficiência. Afirma a
revista que muitos empreendedores contratam amigos ou parentes de confiança em vez de
desconhecidos melhor qualificados “para limitarem o risco de serem roubados ou processados
por funcionários, uma vez que notoriamente as leis trabalhistas são mais favoráveis ao
trabalhador”. Aí fica explícito outro preconceito: brasileiros não seriam confiáveis, pois são
desonestos ou traiçoeiros com os patrões.
3.1.5 A prescrição
A solução para as mazelas do Brasil, que encontram abrigo na improdutividade, é
apresentada ao final da matéria e consiste na adoção da privatização, da desregulamentação e
da liberalização, medidas que remetem a uma postura macroeconômica diferente da
heterodoxia keynesiana experimentada pelo Brasil na última década. Por isso, as premissas do
pensamento neoliberal são envoltas em uma redoma de positividade e os posicionamentos
contrários são negativados. Momentos de crescimento econômico ou de incremento na
produtividade do trabalho (positivos) são associados à adoção de medidas ou reformas
liberais, ao passo em que o “nacionalismo intervencionista” é atrelado a coisas maléficas.
Assim, lado a lado, o “esquerdista” Partido dos Trabalhadores, no poder desde 2003, e a
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autoritária Ditatura Militar (1964-1985), responsáveis por “subsídios arrogantes”,
regulamentações e protecionismos, representam lógica contrária ao crescimento (algo ruim).
The Economist levanta a bandeira do estado mínimo, apresenta a liberalização como
a cura da improdutividade (dos males do Brasil). Pressupõe que em um país com a economia
desregulamentada e livre, com maior competição, os trabalhadores produzem mais, são mais
eficientes, porém, passa ao largo da discussão sobre os efeitos colaterais das próprias defesas.
O importante parece ser reforçar a ideia da prescrição tripla (privatização, desregulamentação
e liberalização). É nesse sentido que cita os exemplos “salutares” do Agronegócio e do
Sistema Financeiro, setores da economia brasileira que, ao serem “deixados livres”, passaram
a obter ótimos resultados.
Do texto, depreende-se que qualquer possibilidade de regulação é negativa, como
fica evidente no enunciado “não dá para relaxar com essa ameaça à porta” e explícito na
expressão “regulamentação arrogante” (Ibid.). O atual governo representa um risco às
intenções liberalizantes, logo, é o inimigo a ser combatido. Outro problema à vista é o fato de
a população em idade produtiva estar envelhecendo – mais um motivo para jovens e adultos
em idade produtiva produzirem mais, caso o país queira continuar crescendo.
Apresentam-se dois caminhos, continuar crescendo ou não, mas apenas o primeiro é
viável. Não há outra possibilidade a ser considerada. É preciso crescer e, para crescer, é
preciso produzir, e os personagens principais dessa produção são os trabalhadores, que
precisam produzir mais. Ocorre que essa argumentação reifica os trabalhadores. Estes são
como coisas, que precisam ser programadas para funcionar de um jeito apropriado, ou como o
gado, que precisa ser conduzido por um pastor. Não são sujeitos da própria história e são
convocados à atuação social com apenas uma finalidade: trabalhar mais.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao recorrer ao antigo estereótipo do brasileiro preguiçoso, The Economist parece não
querer discutir a improdutividade laboral de forma propriamente dita, mas reaproximar o
Brasil do ideário neoliberal. Item periférico e afônico na arquitetura discursiva da revista, o
trabalhador brasileiro é vislumbrado em dois momentos: no presente e no futuro, sendo que o
atual estágio é muito negativo, doentio, pois este sujeito é improdutivo – e isso não se
questiona, é uma pré-condição, uma característica fundante. No entanto, em um tempo
vindouro, esse ser pode, aliás, deve – e nisso consiste o autoritarismo dessa prescrição – se
tornar produtivo (no sentido do termo dado pelo capital). Em outras palavras, desde que o país
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tenha a habilidade de construir um ambiente macroeconômico liberalizado, esse trabalhador
produzirá mais, fará crescer o ritmo de acumulação do capital, o que é extremamente positivo
– para o capital, e não para o trabalhador. Essa obrigação de conversão à produtividade –
como se o brasileiro já não fosse influenciado por essa lógica – não é apenas uma receita para
o crescimento econômico, mas também o único caminho “correto” a ser trilhado – caso não
seja, há uma punição natural, uma maldição, chamada por The Economist de “sono ainda mais
profundo”. Ao final e ao cabo, desse embate dialógico, em que a voz monológica da revista se
sobressai, fica assegurada a circulação e o reforço, na ideologia do cotidiano, de um
estereótipo antigo que vem a calhar aos interesses do capital e que interfere na constituição de
uma consciência de si dos trabalhadores brasileiros, bem como na imagem que os outros (o
mundo) têm deles (de nós).
A construção de uma imagem externa não parte do próprio sujeito, mas é dada pelo
outro, é um ato fortemente ético e, no caso do discurso da The Economist, essa atividade
estética e política tem a intenção de, em benefício do capital, aumentar os níveis de
exploração do trabalhador. Há que se considerar, entretanto, que embora represente um
discurso forte, talvez até hegemônico sobre o “ser” do trabalhador brasileiro, e apesar de todo
o autoritarismo contido nela, esta visão não é única. Há outros construtores da imagem
externa do brasileiro, outros definidores estéticos, outras visões, por meio das quais ele
também se constitui e assimila à sua identidade. Nesse sentido, torna-se urgente o combate à
visão colonizadora e redutora desse personagem, posição que tenta relegá-lo à condição de
coadjuvante na narrativa em que ele é, por direito, protagonista. É preciso evitar que se
cristalize a vontade de dominação neoliberal sobre os corpos e as consciências trabalhadoras,
vontade de poder que, ao recriar certa imagem do trabalhador, pode, na prática, encarcerá-lo
ainda mais na lógica antedada à revelia pelo capital e orientada para a unidirecionalidade do
crescimento econômico, da exploração do trabalho alheio. É necessário reagir,
dialogicamente, contra esse discurso, a fim de preservar a construção de nossa própria
identidade a partir de concepções e valores que nos interessem.
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UM RETRATO DA PESQUISA EM MÍDIA PÚBLICA NO BRASIL1
Guilherme Carvalho2
RESUMO
Apresentamos um levantamento das iniciativas recentes desenvolvidas institucionalmente no
Brasil e também no campo das ciências para demonstrar que existe a consolidação de
pesquisas que estão construindo a mídia pública como objeto de estudo no campo das
comunicações. A pesquisa baseia-se principalmente nos trabalhos apresentados na etapa
nacional do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), entre os anos de
2001 e 2014. Analisamos brevemente também dois casos referenciais nos estudos, a TV
Brasil, criada em 2007, e a TV Cultura, emissora pública do Governo de São Paulo, criada há
mais de 30 anos, onde procuramos relacionar o crescimento de pesquisa na área a questões
conjunturais.
Palavras-chave: Mídia pública. Brasil. TV Cultura. TV Brasil. Comunicação.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos algumas iniciativas institucionais que partiram do Governo Federal
do Brasil têm fomentado um aprofundamento dos debates a respeito da mídia pública. O país
vive a possibilidade de estruturação de uma política de reorganização do sistema de
comunicação brasileiro, prevendo a criação de uma rede que possibilite a exibição de uma
programação diferenciada em relação aos meios de comunicação comerciais, marcadamente
hegemônicos no país, considerando os índices de audiência, sua capacidade de influência na
opinião das pessoas e os aspectos estruturais, tecnológicos e financeiros que refletem
diretamente no oferecimento de conteúdos com qualidade técnica.
A criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em 2007, trouxe como proposta
um novo olhar para a mídia pública contribuindo para uma maior diversidade sobre a
compreensão do tema. Por outro lado, a TV Cultura, emissora pública do Governo de São
Paulo, uma referência nos últimos 30 anos sobre televisão pública no Brasil, vive um processo
inverso que tem resultado na redução de sua capacidade de produção de conteúdos.
1
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A conjuntura tem contribuído para uma maior preocupação sobre o futuro da mídia
pública no Brasil, expresso nos noticiários de diferentes meios de comunicação do país. Ao
mesmo tempo verifica-se a consolidação da temática a partir da constituição de redes de
pesquisa ligadas a universidades públicas como a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)., que
deram origem ao “Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina” além de uma
série de publicações recentes sobre o assunto. Destaca-se a criação do Observatório da
Radiodifusão Pública na América Latina, em 2011, além de uma série de publicações recentes
sobre o assunto. Também é possível encontrar o trabalho desenvolvido por coletivos como o
Intervozes que tem acompanhado o desenvolvimento das emissoras públicas do Brasil
comparando-a a realidades de outros países.
Expressa-se, portanto, uma preocupação no campo científicos brasileiro que contribuí
para repensar o que vem sendo desenvolvido sobre meios de comunicação de massa por meio
de radiodifusão, políticas públicas promovidas por governos e emissoras ligadas direta ou
indiretamente a União, Estados ou Municípios.
Com o objetivo de contribuir para este debate, o artigo que apresentamos traz um
levantamento das iniciativas recentes desenvolvidas institucionalmente no país e também no
campo das ciências para demonstrar que existe a consolidação de pesquisas que estão
construindo um objeto de estudo no campo das comunicações, com relação em várias outros
campos do conhecimento como direito, sociologia, política, psicologia, entre outras. A
pesquisa que se apresenta baseia-se principalmente nos trabalhos apresentados na etapa
nacional do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), entre os anos de
2001 e 2014.
Utilizando o sistema de busca do site dos anais do Intercom, foram rastreados os
trabalhos que tinham como palavras-chave “educativa”, “pública”, “estatal”, “governamental”
e “universitária”. Após selecionados, os trabalhos foram lidos a partir dos resumos para
identificar se de fato estavam enquadrados na temática.
Este artigo é parte de uma pesquisa iniciada em 2014 sobre mídia pública no Brasil,
tendo gerado outros resultados e que ainda se encontra em andamento.
2. TV CULTURA E TV BRASIL: DOIS MODELOS
A TV Cultura, emissora pública do Estado de São Paulo, mantida pela Fundação Padre
Anchieta, e a TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação, empresa pública brasileira, são
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hoje as duas principais emissoras públicas de televisão do país. Pela qualidade e quantidade
de produção e pelo alcance territorial, ambas tem buscado se tornar referências nacionais,
procurando oferecer um conteúdo diferenciado em relação ao que exibe a mídia comercial.
A conjuntura política atual do Brasil contribui para um debate antagônico entre ambas
as emissoras. O governo de Luís Inácio Lula da Silva (2001-2010), do Partido dos
Trabalhadores (PT), deu início a um projeto de comunicação que propunha ser alternativa aos
meios comerciais e que culminou com a criação da EBC. A proposta foi percebida também
como uma opção de conteúdo emitido por emissora pública ao que vinha sendo veiculado
pela TV Cultura, de São Paulo. Nesse debate é preciso considerar que o Governo Federal era
dirigido pelo PT e que o governo de São Paulo, pelo governador por Geraldo Alckmin, do
Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), os dois principais partidos do país e
marcadamente oposto, ao menos nas estratégias políticas para as eleições.
Nesse caso, a EBC poderia ser entendida como uma rede a serviço dos interesses do
PT e a TV Cultura como uma emissora a serviço dos interesses do PSDB, fazendo da
máquina pública do Estado uma estrutura para o atendimento de interesses político-partidário
ou particulares. Nesse sentido, exige-se um esforço de vigilância ainda maior do campo
científico, no sentido de evitar as idiossincrasias. Principalmente porque ambas as emissoras
são geridas por conselhos que visam maior autonomia editorial na produção e exibição de
conteúdos.
O crescimento da capacidade de geração de conteúdo tanto da TV Brasil como da TV
Cultura estão diretamente relacionados aos investimentos recebidos por ambas. Em 2007 o
orçamento da TV Cultura ficou em R$ 130 milhões. No mesmo ano a EBC recebeu R$ 572
milhões (VALENTE, 2009). Para se ter uma ideia do que isso significa, em 2005 o
orçamento estimado somado de todas as 18 emissoras associadas a Abepec chegou a R$ 407
milhões. (DIAGNÓSTICO, 2006)
Os valores muito superiores às demais emissoras públicas do país, como é o caso das
“educativas”, permite que tanto a TV Cultura como a TV Brasil se tornem referências na
produção pública e acabem ocupando boa parte da grade das outras emissoras públicas.
Pela capacidade de produção, a TV Cultura e a TV E Brasil são as
grandes municiadoras de conteúdos para a rede: 40% das emissoras
associadas (AL, AM, BA, ES, RN, SC e TO) ocupam entre 80% a
95% de sua grade de programação com material gerado pelas duas. A
programação captada da TV Cultura representa em média 46,47%,
variando de 83,16% (TVE/AL) a 10,29% (TVE/MT), e a da TVE
Brasil ocupa uma média de 30,11%, da grade das emissoras
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associadas, variando de 5,46 % (TVC/SC) a 83,24 % (TVE/MA).
(DIAGNÓSTICO, 2006, p. 47)
Mas se comparado apenas aos valores de verbas publicitárias repassadas pelo Governo
Federal para as emissoras comerciais de televisão do país, percebe-se que o repasse para a
mídia pública brasileira ainda é muito pequeno em comparação com o sistema privado.
Em 2012, segundo Valente (2009), o Governo Federal repassou mais de R$ 1,1 bilhão
para as empresas de televisão privadas do país, que são compostas basicamente por quatro
grandes redes: Globo, SBT, Record, Band. A arrecadação destas empresas no ano de 2007
foi de R$ 10 bilhões. Os números demonstram a discrepância entre a mídia pública e privada
no Brasil e ajudam a explicar porque esta consegue garantir maiores índices de audiência do
que aquela.
De acordo com o Ibope, a TV Cultura chega a atingir no horário nobre na região da
Grande São Paulo, entre 0,6 e 0,8 pontos no índice de audiência, o que é considerável se
comparado com outras emissoras privadas do país. A TV Brasil não chega a marcar índice
algum, permanecendo no chamado “traço”. Mas só a Globo tem uma média de 26 pontos no
mesmo período de tempo. Somadas a pontuação das demais emissoras privadas, elas
ultrapassam os 50 pontos.

FIGURA 1 – DADOS DO IBOPE NA GRANDE SÃO PAULO EM 2012
FONTE: NOTÍCIAS DA TV (2015)

No caso da TV Cultura, o repasse do Governo do Estado de São Paulo para a Fundação
Padre Anchieta, mantenedora da emissora, os valores correspondem a cerca de 70% do total
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arrecadado. Em 2013, o montante chegou a R$ 193 milhões. O restante dos valores é
arrecadado por meio de lei de incentivo à cultura, apoio cultural e venda de programas. O
crescimento financeiro não impediu que uma crise se instalasse na emissora. Desde 2003 a
TV Cultura vem passando por uma série de reformulações estruturais que incluem a venda de
horários para empresas privadas, como é o caso da Folha de São Paulo com o programa TV
Folha, redução de funcionários, mais de 200 nos últimos anos, sucateamento da estrutura e
equipamentos e reformulação da grade com redução de produção de conteúdos e aumento de
retransmissão de outras emissoras. (REIMBERG, 2006)
Apesar dos cortes, a TV Cultura ainda é reconhecida pela qualidade de sua produção e
como referência de mídia pública, principalmente por programas como “Roda Viva” 3, “Jornal
da Cultura” e pela sua programação infantil. Aliado à história da emissora, a mais antiga
dentre as públicas em atuação desde sua compra pelo governo paulista em 1969, a TV Cultura
inclui o canal de TV a cabo Rá-tim-bum, Univesp TV, que reúne a produção de tv’s
universitárias públicas de São Paulo, e as rádios Cultura Brasil e Cultura FM. Conta também
com 90 emissoras afiliadas, o que lhe garante a liderança na retransmissão de seus conteúdos,
sobretudo por canais educativos.
A programação de segunda a sexta da TV Cultura é marcada pelo predomínio de
conteúdo voltado para o público infantil. Pela manhã são exibidas 3 horas de desenhos, séries
e peças infantis e mais 6 horas à tarde. Os telejornais ao meio-dia e às 21 horas somam 2
horas de notícias. Destacam-se ainda programas de cultura como “Metrópolis” e o “Roda
Viva”, exibidos à noite. O restante do conteúdo fica reservado para documentários e
telecursos, estes exibidos durante as madrugadas, além de reprises dos programas próprios
que preenchem o restante da grade de programação que mantém a TV 24 horas no ar.
A EBC, criada em 2007, surgiu sob expectativas de que assumiria o lugar da TV
Cultura, tanto pela sua capacidade de produção em quantidade, quanto em qualidade. Uma
análise da grade de programação da TV Brasil, realizada em 2015 para nossa pesquisa, aponta
a existência de 20 programas jornalísticos, sendo que diariamente são exibidas 5h30 de
jornalismo (SITE EBC, 2014). Além disso, a emissora apresenta uma grade diversa de
conteúdos, incluindo produções de outras emissoras públicas como a própria TV Cultura e

3

Programa de entrevista exibido desde 1986, com formato de entrevista coletiva a

partir de entrevistadores e entrevistados diferentes a cada edição. É exibido semanalmente na
TV Cultura e retransmitido por várias emissoras educativas.
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outras educativas, além de emissoras públicas de outros países. Cerca de 26% do conteúdo
exibido pela TV Brasil diariamente são de produções próprias.
“Nessa meia década, o sinal da TV Brasil, que emprega 479 funcionários, chega a
61% da população, com 7 emissoras próprias e 45 afiliadas. A audiência, porém, é baixa. Em
2012, a preferência pelo canal na Grande São Paulo variou de 0,06 a 0,11 ponto no Ibope.” (O
ESTADO, 2015)
É preciso considerar que a programação da TV Brasil varia mais dependendo do dia
da semana – são cerca de 150 programas exibidos em diferentes dias da semana – apesar de
manter horários fixos para determinados públicos. Pela manhã, são exibidos mais programas
educativos. A partir das 8 horas começa a programação infantil com desenhos e séries, que
dominam a maior da grade. Os programas infantis vão até 16 horas, mas são cortados ao meio
pelo Repórter Brasil, o telejornal da emissora, com duração de 1 hora, com edição à noite
também. A partir do final da tarde são exibidos programas de variedade e de debate como o
“Sem Censura”. Após o telejornal às 22 horas, são exibidos programas de cultura ou
documentários como o “Caminhos da Reportagem” e, em seguida, filmes. A programação da
madrugada é marcada por reprises de conteúdos próprios da TV Brasil e telecursos.
Dentre as questões a serem resolvidas pela EBC, seguindo o que prevê o I Fórum das
TV’s Públicas, estava a necessidade de reafirmação da autonomia e independência editorial,
para garantir credibilidade para a emissora. “Com a TV Brasil se inaugurava no Brasil a oferta
de televisão efetivamente pública, e não de exploração privada ou estatal, como as demais
emissoras até então em funcionamento” (COUTINHO, 2015, p.28).
Dentre os critérios debatidos para a defesa da qualidade na produção, ressalta-se os
aspectos que diferenciam o conteúdo da TV Brasil para o das emissoras educativas ou
comerciais. Coutinho (2015) lista elas: o maior aprofundamento dos temas e
consequentemente maior tempo de reportagem, prevalência de notícias de interesse público,
isenção de relatos e pluralidade de opiniões. Esse último liga-se essencialmente à produção
jornalística e parece ser um dos aspectos centrais no debate. “A perspectiva de pluralidade de
vozes no telejornalismo público orientaria a constituição dos programas jornalísticos em uma
emissora pública como espaço para o exercício do direito à comunicação, para além do direito
à informação de qualidade, aferida segundo parâmetros de excelência.” (COUTINHO, 2015,
p.30). Soma-se ainda o tratamento ao telespectador como cidadão e não consumidor, além do
estímulo à participação, maior relevância para temas relacionados a direitos humanos e
representação dos diferentes grupos identitários do país.
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A partir do estudo de diversos programas da TV Brasil, Coutinho et al. (2015)
reconhece o avanço promovido pela emissora em termos de qualidade e verifica o
cumprimento de boa parte dos critérios aprovados no Fórum, mas traça também questões que
ainda merecem revisão pela emissora.
A construção de um “Sistema Público de Comunicação no Brasil” previa a
constituição e uma rede na qual se compartilhariam conteúdos entre as emissoras
universitárias, educativas e institucionais, tendo a TV Brasil como “cabeça de rede”.
Pelo documento do Fórum, a proposta para as emissoras públicas é que servissem de
modelo para qualificar o conteúdo exibido, dirigindo-se para o público infantil e jovem, além
da produção de conteúdos informativos e de debate que proponham a reflexão e assegurem
credibilidade ao veículo. Não por acaso, a programação infantil da TV Brasil é exemplar,
seguindo o modelo desenvolvido pela inglesa BBC, que serve de inspiração também em
partes para a TV Cultura, que tem como um de seus maiores sucessos de audiência programas
como “Castelo Rá-tim-bum” e “Có-có-ri-có”.
Essa estratégia partia de uma análise crítica da realidade que visava a formação de um
novo público. Em primeiro lugar, as emissoras do campo público ou estatal não produzem
conteúdo suficiente para preencherem suas grades de programação. Em segundo, a qualidade
do que vem sendo exibido nessas emissoras está abaixo do que seria aceitável. Em terceiro,
não existe um sistema integrado que tenha condições de se impor como uma alternativa
significativa para os meios comerciais. E, por último, a reformulação dos mecanismos de
gestão das emissoras, prevendo maior participação social e democracia.
Vistas em seu conjunto, o que as emissoras públicas oferecem ao
público, salvo exceções [...] é uma versão piorada de formatos
comerciais desgastados. Quase nunca supera o triste patamar do traço
em audiência. Pior: a quase totalidade dessas instituições não sabe o
que é – e jamais praticou – a independência editorial, resigna-se a
bajular os governantes de ocasião. Em seus noticiários, muitas delas
operam como se fossem assessorias particulares dos ocupantes do
Executivo. (BUCCI, 2015)
A crítica está associada ao desinteresse de governantes em fazer principalmente das
emissoras educativas, meios de comunicação que atuem de maneira independente dos
interesses político-partidários do gestor. Um problema que se liga ao modelo implantado no
país e que persiste ainda nos dias de hoje, o qual abordamos em outro artigo ainda no prelo.
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A mudança para um sistema de comunicação efetivamente público não dependeria
apenas de investimentos ou produção de qualidade. No entendimento dos participantes do
Fórum, ela passava por uma mudança na maneira de gerir as emissoras, seguindo o exemplo
do que já ocorre em outros países, que contam como emissoras públicas geridas por conselhos
onde participam membros de organizações da sociedade civil, de modo a diminuir o poder de
pressão dos governantes sobre o conteúdo a ser exibido. Dentre os casos, podem ser citados a
France Television, na Alemanha, a ARD e a ZDF, No Canadá, a CBC, a PBS americana, a
RTP portuguesa e a TVE espanhola. Todas funcionam por meio de gestão de conselhos. A
TV Cultura funciona com relativa autonomia por meio da Fundação Padre Anchieta, já que
uma parte dos participantes do conselho curador da instituição é proveniente de organizações
da sociedade civil. A EBC funciona de maneira parecida, ou seja, por meio de conselhos onde
a maior parte dos participantes são indicados por organizações da sociedade civil.
A democratização na gestão das emissoras públicas seria uma condição imprescindível
para a mudança no modelo atual. Segundo Bucci (2015), “A comunicação pública exige,
portanto, que a gestão seja efetivamente pública, quer dizer, que esteja a cargo de um
conselho formado por integrantes capazes de representar a sociedade, investidos de poder de
fato e de mandato definido.”
3. EVIDÊNCIAS DA ASCENSÃO DA MÍDIA PÚBLICA
A situação da mídia pública brasileira tem fomentado importantes debates acadêmicos,
impulsionados pelas iniciativas em esferas governamentais, da sociedade civil ou acadêmico.
Em 1998, algumas das principais emissoras ligadas diretamente a governos estaduais do
Brasil criaram a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais
(ABEPEC). Um ano depois, foi constituída a Rede Pública de Televisão, em que as emissoras
associadas transmitem, em tempo real, uma programação de alto nível, para todo o território
nacional. Dentre os principais objetivos, previa-se que “A programação destas emissoras
obedece(sse) rigorosamente aos princípios éticos, definidos pelos associados da ABEPEC, em
respeito à sociedade brasileira, que merece assistir à uma programação de qualidade, com
conteúdo que enriqueça seus conhecimentos e proporcione entretenimento e diversão
saudáveis.” (SITE ABEPEC, 2015).
Em 2006 realizou-se o “I Fórum Nacional de Tv´s Públicas”, a partir qual foi
publicado o “Diagnóstico do Campo Público de Televisão”, organizado pelo Ministério da
Cultura. O documento traça a política do Governo Federal para a constituição de uma rede
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nacional pública que tem como principal motor a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Também se estabelecem diretrizes para as emissoras não comerciais e não comunitárias.
Dentre elas estão: 1) à forma de gestão (editorial e administrativa), que deve caber à
sociedade e não ao governo; 2) aos fins (não-comerciais); 3) à universalidade de acesso; e,
também, 4) ao compromisso de sua programação com os valores da democracia e dos direitos
humanos. (DIAGNÓSTICO, 2006).
O tema também passou a fazer parte das pautas de organizações ligadas à luta pela
democratização dos meios de comunicação mais recentemente. Em sua proposta de “Lei da
Mídia Democrática”, elaborada durante o “Seminário Desafios da Liberdade de Expressão”,
em 2012, o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação (FNDC) traz a defesa de um
fundo público composto por parte de impostos captados de emissoras privadas para custear as
emissoras públicas do país, permitindo que elas se estruturem sem depender da venda de
anúncio publicitário ou de interesses empresariais.
A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) aprovou em seu último congresso,
realizado em 2014, uma tese na qual reconhece como positivo os esforços do Governo Federal
no investimento na EBC e denuncia os “desmontes” realizados em algumas emissoras
mantidas por governos estaduais, demonstrando uma preocupação com o tema, entre elas a
TV Cultura, a Rede Minas e a RTVE-PR.
Em 2013 a Rede de Pesquisadores em Telejornalismo (Telejor), ligada a Associação
Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), e composto por pesquisadores de
diferentes instituições de ensino, publicou o resultado de uma minuciosa pesquisa sobre a
qualidade da programação de emissoras públicas, entre elas a EBC e a TV Cultura. O
trabalho, ao que tudo indica, tem tido continuidade e é custeado por instituições de fomento à
pesquisa como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Outro trabalho que merece reconhecimento no campo acadêmico é o que realiza o
Coletivo Intervozes, que reúne intelectuais, profissionais e ativistas no debate sobre direito à
comunicação no Brasil. Em 2009 o grupo publicou uma coletânea de artigos a respeito dos
sistemas públicos de comunicação em diferentes países, com especial atenção para o Brasil.
Em 2011 o Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília
(UnB) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) criaram o Observatório da Radiodifusão Pública na América
Latina, um site que reúne artigos, notícias, teses, dissertações, livros, relatórios e informações
sobre comunicação pública em diferentes países da América do Sul, mas com foco na situação
brasileira.
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Trata-se de um espaço público online, de tipo think tank, que promove
discussão, análises e diagnósticos referentes aos avanços e impasses
na estruturação e manutenção dos sistemas públicos de radiodifusão
na América Latina, utilizando indicadores e ferramentas
metodológicas de caráter quantitativo e qualitativo. As emissoras de
rádio e televisão públicas são analisadas a partir dos instrumentos de
participação da sociedade na administração, dos seus modelos de
gestão, das formas e fontes de financiamento, dos processos de
produção e distribuição dos conteúdos produzidos e também, a partir
da verificação da existência de mecanismos sociais de avaliação do
conteúdo e da qualidade da programação.” (OBSERVATÓRIO, 2015)
O Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), promovido
anualmente, apresenta um crescimento e uma consolidação na quantidade de artigos
publicados nos grupos de pesquisa sobre a temática da comunicação pública. Em
levantamento realizado para este artigo, constatou-se que foram apresentados 75 trabalhos
entre os anos de 2001 e 2014, apenas na etapa nacional do evento. Utilizando o sistema de
busca do site dos anais do Intercom, foram rastreados os trabalhos que tinham como palavraschave “educativa(o)”, “pública(o)”, “estatal”, “governamental” e “universitária(o)”. Após
selecionados, os trabalhos foram lidos a partir dos resumos para identificar se de fato estavam
enquadrados na temática. Selecionamos aqueles que de algum modo tratavam do tema, seja
com estudos de caso, seja com debates teóricos, seja a partir de políticas públicas ou de
questões relacionadas à tecnologia.
Ano

Título

Autor

Instituição

2001

O DILEMA DA TV EDUCATIVA ENQUANTO UM INSTRUMENTO
OFICIAL DO GOVERNO OU UM CANAL DE
REPRESENTATIVIDADE DA SOCIEDADE CIVIL

COUTINHO, Josmar Brandão

Unesp

SABERES PROFISSIONAIS COMPARTILHADOS: O DIÁLOGO
ENTRE JORNALISTAS E ESPECIALISTAS DA SAÚDE NA TV
CULTURA

BORTOLIERO, Simone

Universidade
Uberaba

ROQUETTE PINTO, EMPREENDEDOR DE MÍDIA EDUCATIVA

Moreira, S. V.

UFRJ

UM PROGRAMA DE TV EM HI-VISION JAPONESA

Rosa, A.

USP

FANTASMAS QUE ASSOMBRAM A TELEVISÃO

Borges, G.

UNIP

RÁDIOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS: FUNÇÃO PÚBLICA E
COMPROMISSO LABORATORIAL

Deus, S.

UFRGS

OS BONS TEMPOS DA RÁDIO EDUCADORA DA BAHIA

Paulafreitas, A.

UESC, Bahia

FRONTEIRAS INVISÍVEIS: RONDON E ROQUETTE-PINTO NUM
SONHO DE RÁDIO EDUCATIVO BRASILEIRO

Zaremba, L.

Rádio MEC

TVERS: ESTADO, MERCADO E A MISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

Brittos, V. C., Lobato, D. H.

UNISINOS

2002

2003
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UMA PAUTA PÚBLICA PARA A NOVA TELEVISÃO BRASILEIRA

Mota, R.

UFMG

AS POTENCIALIDADES E RESPONSABILIDADES DA TELEVISÃO
PÚBLICA NO BRASIL

Scaloppe, M. O. M.

UFMG

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO: ALGUNS
REFERENCIAIS TEÓRICOS E PRÁTICOS DE UM PROBLEMA MAIS
AMPLO DO QUE SE PENSA

Signates, L.

UFG

PANORAMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AUDIOVISUAIS - REDE
PÚBLICA DE RÁDIO E TV: A VEZ DO POPULAR

Barbosa F., A.

USP

2004

JORNALISMO CULTURAL EM TELEVISÃO – PROGRAMA
METRÓPOLIS (TV CULTURA)

Mônica de Fátima Rodrigues
Nunes

Umesp

2005

RÁDIOS EDUCATIVAS: ENTRAVES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES
PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS

Patricia Zanin Heitzmann e
Flavia Lúcia Bazan Bespalhok

UNOPAR e UEL

2006

TELEVISÃO EDUCATIVA: A RESPONSABILIDADE PÚBLICA E AS
PREFERÊNCIAS DO ESPECTADOR

Mônica Cristine Fort

PUCPR

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DA SAÚDE:CONCEPÇÕES
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA TV UNIFESP

Vanderli Duarte de Carvalho

UNIFESP

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DEMOCRÁTICOS. EL
SISTEMA TELEVISIVO ESPAÑOL Francisco TRAS 50 AÑOS DE
TELEVISIÓN PÚBLICA.

Francisco

UJI

A NHK – REDE PÚBLICA JAPONESA – E A INFLUÊNCIA DO
GOVERNO JAPONÊS NA SUA PROGRAMAÇÃO E NO SEU
CONTEÚDO

Misaki Tanaka

IMES

RODA VIVA - UMA ENCENAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA

José Luiz Warren Jardim Gomes
Braga

UNISINOS

USOS E SIGNIFICADOS DO CONCEITO COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Elizabeth Pazito Brandão

IESB

TV BRASILEIRA: PÚBLICA, DIGITAL, CONTEMPORÂNEA

João Elias Nery (UMESP); Vilma
Silva Lima

Unicsul

RADIOBRÁS, ANÁLISE DO PORTAL INSTITUCIONAL NA
COBERTURA DAS ELEIÇÕES 2006.

Débora Burini e Jefferson José
Ribeiro de Moura

UMESP e
UNITAU

FORMAÇÃO DA REDE BRASILEIRA DE CANAIS LEGISLATIVOS
COM A IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL NO BRASIL

Carlos Jorge Barros Monteiro e
Virginia Meira Delfino

UNICSUL

NACIONALISMO, COMUNIDADE E MEMÓRIA NO BRASIL
IMAGINÁRIO DO DOC-TV

Alexandre Figueirôa Ferreira

UNICAP

A HDTV E A TELEVISÃO DIGITAL NO JAPÃO: AS PRIMEIRAS
EXPERIÊNCIAS E PRÓXIMAS TENDÊNCIAS

Misaki Tanaka

PUC/SP

HIBRIDISMOS E EXPERIMENTAÇÃO DE LINGUAGENS NA TV
UNIVERSITÁRIA – O CASO DA TV UESC

Betânia Maria Vilas Bôas
Barreto e Rita Virgínia Alves
Argollo

UESC

O OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA NA TV E A CRÍTICA AO
TELEJORNALISMO: PARA NUNCA MAIS VER JORNAL DO MESMO
JEITO

Talitha Gomes Ferraz

UFRJ

ELEMENTOS EM TORNO DA IMPLANTAÇÃO DE UMA TELEVISÃO
UNIVERSITÁRIA: EXPERIÊNCIAS DA TV UESC

Rita Virginia Alves Santos
Argollo e Betânia Maria Vilas
Bôas Barreto

Universidade
Estadual de
Santa Cruz

ESTÉTICAS DE VÍDEO E EXISTÊNCIA NA AMBIÊNCIA DA TEVÊ
UNIVERSITÁRIA

Vanessa Maia Barbosa de Paiva
Rangel e Celina Rosa dos Santos

UFES e UFF

MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES DE TVS PÚBLICAS NO BRASIL UM ESTUDO PRELIMINAR

Rodrigo Murtinho de Martinez
Torres

UFF

2007

2008
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2009

2010

2011

2012

NOTAS SOBRE A COMPREENSÃO DA TV PÚBLICA COMO
APARELHO DE ESTADO NA INDÚSTRIA CULTURAL

Jonas Chagas Lúcio Valente

UnB

TV PÚBLICA NO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE SEU PAPEL NA
SOCIEDADE INFORMACIONAL

Roberto Gondo Macedo e Paulo
Cezar Rosa

Universidade
Metodista de
São Paulo

REFLEXÕES SOBRE A TV PÚBLICA

Patrícia Maurício Carvalho

PUC-RJ

FUNDAÇÕES CONCESSIONÁRIAS DE TVS EDUCATIVAS: UM
ESTUDO SOBRE SANTA CATARINA

Ivonete da Silva Lopes

UFF

CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS: AS
EXPERIÊNCIAS DE OURO PRETO E UBERLÂNDIA
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TABELA 1 – RELAÇÃO DE TRABALHO SOBRE MÍDIA PÚBLICA APRESENTADOS NO INTERCOM
(2001-2014)
FONTE: SITE INTERCOM (2015)

A partir do levantamento dos trabalhos, observamos a predominância de pesquisadores
ligados a universidades federais, com destaques para a Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) com 7 trabalhos boa parte coordenados pela professora Iluska Coutinho, que é uma
das líderes da Rede de Pesquisadores em Telejornalismo (Telejor), a Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), com 5 trabalhos, que conta com pesquisas na área de rádio onde
atuam os professores Eduardo Meditsch e Valci Zucoloto, e a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), que também com 5 trabalhos. A liderança destas instituições em
pesquisas relacionadas à mídia pública pode estar relacionada aos investimentos feitos por
instituições federais como a Capes e o CNPq que têm financiado pesquisas e pesquisadores
que trabalham com o tema.
Observando outras informações a partir do levantamento, verificam-se outras questões
que contribuem para compreender melhor como tem atuado a pesquisa sobre mídia pública.
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Como pode ser observado no gráfico 1, os trabalhos apresentados nos últimos
congressos do Intercom apontam para uma consolidação do objeto de estudo. A quantidade
significativa de trabalhos relacionados a este tema começam a aparecer em 2006, justamente
no ano em que ocorreu o I Fórum de TV’s Públicas. A exceção é o ano de 2003, quando são
apresentados 8 trabalhos, sendo a maioria no grupo de “Mídia sonora”.
O gráfico 2 foi organizado de modo a associar determinados temas a partir de grupos
com nomenclaturas parecidas, já que os nomes dos grupos do Intercom passaram por algumas
mudanças nesse período e novos grupos foram criados. A maior parte dos trabalhos se liga às
questões políticas, impulsionada pelas ações governamentais em nível federal que promoveu
avanços por meio de investimentos e debates sobre o assunto. O tema também é recorrente
nos grupos relacionados a rádio, demonstrando que existe uma preocupação com as rádios,
principalmente as “educativas”, onde sobressaem os estudos de caso.
Já no que diz respeito à abrangência, observa-se a predominância dos trabalhos que se
ativeram às análises de emissoras nacionais ou que produzem conteúdos retransmitidos para
emissoras regionais, como é o caso da TV Brasil e da TV Cultura (gráfico 3). Isso pode ser
explicado pelo fato de que o Intercom tem etapas regionais e uma etapa nacional, de modo
que os grupos que podem ter artigos que se focam em casos locais acabam aparecendo mais
nas etapas regionais, enquanto que os trabalhos sobre emissoras maiores acabam ganhando
mais relevância na etapa nacional do congresso.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento que apresentamos aponta o surgimento de várias iniciativas que estão
resultando em novas pesquisas, como grupos de estudo e redes de pesquisadores que estão se
atendo de maneira mais aprofundada sobre a mídia pública, rompendo com anos de escassa
pesquisa sobre este assunto, salvo os casos isolados.
A partir dos dados e da análise apresentados neste artigo, percebe-se um crescimento
da quantidade de estudos que tem a mídia pública como objeto. As informações apresentadas
aqui carecem, no entanto, de uma análise qualitativa para observar de que maneira a pesquisa
tem contribuído para repensar o campo da comunicação pública no Brasil.
Além dos cuidados que devem ser tomados em relação às visões preconceituosas ou
com as influências político-partidárias as quais as pesquisas podem sofrer, é imprescindível
que se estruture uma rede de pesquisadores em âmbito nacional que lhes permita compreender
de maneira mais abrangente o que vem ocorrendo com os meios de comunicação públicos no
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Brasil. Essa observação, aliada ao desenvolvimento científico na área, tem a difícil tarefa de
procurar compreender o papel dessa mídia, considerando as análises anteriores que
construíram uma percepção altamente crítica sobre o sistema privado no país.
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LONGE DEMAIS DAS CAPITAIS – QUALIDADE EDITORIAL EM JORNAIS DE
INTERIOR DE SANTA CATARINA 1
Laura Seligman2
Guilherme Felipe Busnardo3
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar a qualidade editorial de jornais de interior em Santa
Catarina. Classificados por Fernandes (2003) como jornais de circulação local ou
microrregional, com foco noticioso voltado às notícias locais, criando uma proximidade com o
leitor, os jornais de interior são um produto de expressão no estado catarinense, mas ainda
levantam dúvidas em relação a sua qualidade editorial e são alvos de muitas críticas negativas.
Diante dessa problemática, foram analisados 18 jornais das seis regiões do estado por meio da
Análise de Conteúdo conforme proposto por Herscovitz (2010) para verificar critérios de
qualidade. Ao analisar a amostra, foi possível constatar que que os jornais de interior ainda não
conseguiram se desvincular economicamente do poder político das cidades, agindo menos em
favor do cidadão e mais como meio de divulgação dos agentes públicos. Dessa forma, o papel
de Quarto Poder, conceito já questionável, fica ainda sem definição nesse panorama levantado
nessa pesquisa.
Palavras-chave: Jornal de Interior. Qualidade. Santa Catarina.

1. INTRODUÇÃO
A prisão do então prefeito de Lages e a exoneração de 12 funcionários do governo
municipal suspeitos de corrupção, no dia 05 de dezembro de 2014, não ganharam destaque nos
principais veículos do país. Dos jornais Folha de São Paulo, O Globo e o Estado de São Paulo,
somente o colunista da Folha, José Simão, publicou, mais de semana após a prisão, uma piada
com o fato de que um dos funcionários presos buscava a propina no parque Conta Dinheiro4.
Nenhuma menção foi feita pelo colunista ou pelo jornal sobre o fato de que aproximadamente
R$ 3,6 milhões foram movimentados em forma de propina, sendo que, desse total, R$ 2,8
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2
Doutoranda em Comunicação e Linguagens – UTP, seligman@univali.br.
3
Graduado em Comunicação Social – Jornalismo/Univali gfbusnardo@gmail.com
4
Escreveu o colunista no dia 14 de dezembro: “Festival de Piadas Prontas! ‘Motorista do
prefeito de Lages preso por receber propina ia pegar a propina do prefeito no Parque Conta
Dinheiro’. Eita! Devia ter um parque Conta Dinheiro em todas as cidades do Brasil! Parque
Conta Propina!”
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milhões eram destinados ao próprio prefeito, apontado como mentor do esquema (O
MOMENTO, 2014). Uma semana antes, os mesmos jornais não haviam publicado uma nota
sequer sobre a decisão da justiça que despejou 90 famílias de um terreno no bairro do Perequê,
em Porto Belo, deixando desabrigadas até mesmo crianças e expondo o déficit habitacional da
cidade, que atinge ao menos 400 famílias (JORNAL RAZÃO, 2014). Nem mesmo o Diário
Catarinense ou o Hora de Santa Catarina (ambos do Grupo RBS e os únicos jornais catarinenses
que constam na lista de maiores tiragens pela Associação Nacional de Jornais – ANJ5)
noticiaram, no dia 1º de novembro, quando os familiares do antigo proprietário do primeiro
imóvel histórico tombado do município de Barra Velha entraram na justiça para reaver a posse
local (JORNAL DO COMÉRCIO, 2014).
Os exemplos acima servem para confirmar algo que pode ser observado todos os dias:
os jornais da chamada grande mídia não estão interessados em cobrir o que acontece nas
pequenas cidades e que não tenham relação com os centros econômicos, políticos e culturais
do país, ou ainda, que não sejam grandes tragédias (PERUZZO, 2013). É claro que, se
analisados os critérios de noticiabilidade, como o de proximidade (ERBOLATO, 1984) e
amplitude (TRAQUINA, 2008), entende-se porque essas notícias não mereceram espaço nos
grandes jornais, já que se trata de periódicos com circulação nacional, em que prevalecem as
notícias que têm o maior alcance possível e que, em tese, sejam de interesse nacional.
É buscando suprir essa lacuna deixada pelos veículos nacionais, e inclusive estaduais
(DORNELLES, 2010), que surgem jornais como os que trouxeram até seus leitores as notícias
citadas anteriormente: O Momento, de Lages; Jornal Razão, de Tijucas; e Jornal do Comércio,
de Piçarras. Esses são apenas alguns dos responsáveis em trazer para as populações de pequenos
municípios, notícias referentes às suas próprias cidades e municípios vizinhos. De baixa
tiragem, com circulação restrita à região onde são publicados e por repercutirem apenas fatos
locais e regionais, esses veículos não se enquadram nas categorias que Bahia (1990) determinou
para a grande imprensa. Também não podem ser considerados jornais estaduais, já que não
abrangem nem repercutem notícias referentes a todas as regiões do estado. Sobra, portanto, a
esses jornais, uma classificação própria: jornais de interior (ainda que muitas vezes não se
localizem no interior do país).
Também chamados de pequena imprensa ou imprensa local, os jornais de interior são
caracterizados por Fernandes (2003) como jornais de circulação local ou microrregional, com
o noticiário voltado às notícias locais em que o fato tenha proximidade com o leitor e “sem
5

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil
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implicar em delimitação geográfica – localizar-se fora da faixa litorânea – ou políticoadministrativa – estar fora da capital” (FERNANDES, 2003, p. 23). Para Dornelles (2010,
p.241), esses jornais devem, através da troca de ideias e do debate, “fazer com que seus leitores
se interessem pelo ambiente que os rodeia, de forma a levá-los a assumir uma atitude
participativa do ponto de vista social”.
Mesmo tendo sua importância reconhecida ao levar informação local para os moradores
de pequenas cidades, os jornais de interior continuam a levantar dúvidas quanto a suas
qualidades editoriais. Muitos possuem fama de jornais de “segunda categoria” (DORNELLES,
2010, p.238), enquanto outros reconhecidamente são subordinados a pressões mercadológicas
(MARQUES DE MELO, 2006, p. 129). Esse mesmo paradigma atinge também os jornais de
interior de Santa Catarina, objeto de estudo desta pesquisa. Segundo Lage (2003, p.12), “Com
poucas exceções [...] a imprensa catarinense é deficiente. Em muitos lugares, chega a ser
péssima”.
Se somados os números de periódicos associados às duas instituições catarinenses de
pequena imprensa, o estado conta com 219 jornais. Só à Associação dos Jornais de Interior de
Santa Catarina (Adjori-SC) estão associados 188 periódicos6 e à Associação de Diários do
Interior de Santa Catarina (ADI-SC) estão associados outros 31 jornais7. Se comparados aos
números levantados por Fernandes em 20038, os jornais de interior apresentaram um
crescimento de 19,18% em relação ao ano de 2000. Esses números ganham ainda mais
importância se considerado que o fato de que “A rigor, em Santa Catarina, não se pode afirmar
que existam grandes jornais, se comparados aos do eixo Rio-São Paulo como O Globo, Jornal
do Brasil, O Dia, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo9.” (FERNANDES, 2003, p.22).
Para esta pesquisa não interessa, neste momento, saber como se dá o processo de
produção das notícias desses jornais, mas sim, avaliar as características do jornal já finalizado
e em circulação. Para tanto, foram utilizadas as técnicas da Análise de Conteúdo, segundo
Herscovitz (2010). Ao todo, foram avaliados 18 semanários, sendo três de cada região do
estado (Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul, Serra e Oeste). A opção por semanários
se deu devido ao fato de que essa periodicidade é a mais frequente no estado, representando
61,8% dos jornais filiados à Adjori-SC.

6

Dados disponíveis e referentes ao ano de 2014.
Dados referentes ao ano de 2014.
8
Levantamento de Fernandes com base nos dados de 2000 apontava a existência de 177 jornais
de interior em Santa Catarina.
9
Grifos conforme os originais do autor.
7
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OS JORNAIS DE INTERIOR
Quais as delimitações da palavra “interior” quando ela se refere a um jornal? Em uma
rápida a qualquer dicionário, pode-se perceber que “interior” se refere ao que está na parte de
dentro, ou afastado do litoral e das fronteiras. Fernandes (2003) propõe que um jornal de interior
pode circular em uma cidade litorânea ou mesmo na capital, contanto que atenda às
características específicas de seu segmento, que serão trabalhadas nos capítulos seguintes, como
a proximidade entre o leitor e o fato.Isso significa, também, uma adequação àquilo que a
Associação dos Jornais de Interior de Santa Catarina (Adjori-SC) também usa para seus jornais
afiliados.
O segundo enfoque dos questionamentos iniciais para categorizar um jornal como
sendo de interior diz respeito à comparação com os grandes jornais. A Folha de São Paulo, O
Estado de São Paulo e O Globo10 são citados por Bahia (1990) como o resumo da grande
imprensa diária do Brasil. Isso porque possuem circulação nacional, grande tiragem,
repercutem em suas páginas fatos nacionais e internacionais, e, ainda que sejam “menos
influentes hoje do que no passado” (BAHIA, 1990, p. 242), podem ser considerados formadores
de opinião pública em nível nacional. Se essas características são as que definem um jornal
como grande e nacional, para caracterizar os jornais de interior resta usar as características
opostas.
Foi o que fez Fernandes (2003). Ao tomar como base a classificação feita por Bahia
(1990) para os grandes jornais, Fernandes (2003, p.23) categorizou como jornais de interior, ou
pequena imprensa, aqueles de baixa tiragem, com circulação restrita à cidade onde estão
localizados e aos municípios vizinhos, e com foco jornalístico voltado para a “proximidade11
entre o fato e o leitor”12. Outros pesquisadores que se debruçaram sobre o estudo do jornalismo
interiorano também propuseram suas definições e categorizações para esses jornais, mas, de
forma geral, elas variam pouco daquilo do que é proposto por Fernandes (2003).

10

Bahia ainda cita o Jornal do Brasil como exemplo de grande imprensa. Porém o jornal deixou
de ser impresso em setembro de 2010, e com isso, segundo os próprios conceitos adotados por
Bahia (1990), deixa de ser considerado um jornal de grande imprensa. A revista Veja também
é apontada como exemplo de veículo da grande imprensa.
11
Grifo corresponde àquele feito pelo autor no texto original.
12
Em sua classificação, Fernandes (2003) também explica a questão de esses jornais se
encontrarem ou não em capitais e no interior geográfico, conforme já apontado anteriormente
nesse trabalho.
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Como exemplo dessas variações, pode-se citar um número mínimo de oito páginas e de
uma estrutura administrativa que contenha um diretor, um contador, um responsável pela
distribuição do jornal, um vendedor, e um jornalista, conforme propôs Dornelles (2005); ou,
ainda, a classificação de Bueno (2013, p.45), que divide os jornais de interior em três tipos, de
acordo com seu nível de profissionalismo e abrangência: “o jornal local ‘quase artesanal’ e o
“jornal local ‘estruturado’”, com circulação restrita a sua cidade sede, mas sendo o primeiro
menos profissionalizado, e o “jornal regional”, com uma circulação ampliada à sua região e
mais profissionalizado que os dois anteriores. Afora esses detalhes, os autores concordam
quanto ao fato que a proximidade entre o fato e o leitor é a principal característica do jornal de
interior e também aquela através da qual ele mais se distancia dos grandes jornais.
A PROXIMIDADE COMO VALOR-NOTÍCIA NO JORNAL DE INTERIOR
A relevância da proximidade entre o fato e o leitor em um jornal interiorano pode ser
percebida logo na seleção daquilo que será publicado ou não no jornal, assim como observou
Fernandes (2013, p.115). “Uma notícia sobre alguma medida tomada pelo governo federal pode
ser atual, importante e se enquadrar nas medidas disponíveis na página, mas será descartada se
não tiver um elemento de interesse estritamente local”. Ou seja, o valor-notícia proximidade
serve como um filtro para seleção de notícias, com igual relevância que possuem os valoresnotícia importância13 e atualidade14 (FERNANDES, 2013). Se em um grande jornal não se
deve publicar uma notícia que não seja importante e atual, em um jornal de interior não se deve
publicar uma notícia que não seja importante, atual e de âmbito local ou, ainda, regional.
É preciso ressaltar aqui, porém, que a proximidade deve ser considerada apenas em seu
aspecto geográfico, descartando aquilo que Fernandes (2013) chama de proximidade temática.
Esta última diz respeito a afinidades musicais, culturais, interesses em comum de pessoas em
geral, que podem estar a milhares de quilômetros de distância, e pode servir enquanto valornotícia para jornais e/ou cadernos segmentados (idem), mas não para os jornais de interior.
Ater-se a uma proximidade geográfica não é mero preciosismo. É nessa área geográfica
específica e restrita, a qual Dornelles (2010, p.238-239) chama de “território de pertença e

13

Toma-se como base para essa afirmação o proposto por Wolf (2009), para quem o valornotícia importância é “prioritário” na seleção dos fatos para um jornal.
14
Aqui, fala-se do critério-notícia atualidade conforme propuseram Golding e Elliott (apud
WOLF, 2009, p.208): “as notícias devem referir-se a acontecimentos o mais possível em cima
do momento da transmissão”.
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identidade”, que “a informação local parece estar ancorada” (idem) e “que a imprensa local
constrói a sua razão de ser, a sua especificidade e sua força entre a sua localização territorial e
a territorialização dos seus conteúdos”.
Isso pode ser mais bem compreendido a partir do estudo de Alsina (2009) sobre a
implicação da mensagem no destinatário. Segundo o autor, cada mensagem implica de uma
forma diferente em cada pessoa, ou seja, “cada consumidor de mídia, de forma subjetiva, pode
outorgar mais implicação a algumas notícias do que às outras, partindo de múltiplas
peculiaridades pessoais” (ALSINA, 2009, p.147). Esses diferentes graus de implicação foram
classificados por Alsina (idem) da seguinte forma:
1) Implicação direta e pessoal. São aquelas notícias que atingem diretamente a vida
quotidiana do indivíduo. Por exemplo, o fechamento da empresa onde ele trabalha.
2) Implicação direta e não pessoal. Atinge diretamente e de forma emotiva ou
ideológica, mas não repercute com muita relevância na vida quotidiana da pessoa. Por
exemplo, a vitória do time de futebol pelo qual ele seria torcedor.
3) Implicação indireta. Não atinge diretamente o indivíduo que vê a notícia como algo
que acontece em outro tempo ou lugar e a outras pessoas. Às vezes percebemos a
realidade da mídia como algo que acontece só com os outros. [...] A mídia está muito
ciente dessa implicação indireta. Portanto, quando acontece um incidente no
estrangeiro, o primeiro que eles dizem é se existem compatriotas ou não.
4) Ausência de implicação. O indivíduo sente-se indiferente no tocante à informação
recebida. Por exemplo, a queda da cotação de Siemens na Bolsa de Frankfurt.

Ainda que esses critérios sejam subjetivos e mutáveis, de acordo com cada pessoa,
Alsina (2009, p.148) lembra que “o conhecimento de uma realidade pressupõe um maior
envolvimento”. Ou seja, as pessoas passam a ter mais interesse por aquilo que elas conhecem e
com aquilo que convivem. É aí que se encontra, portanto, a força da notícia local e regional. Ao
retratar o cotidiano das pessoas, o noticiário de proximidade possui, segundo a classificação de
Alsina (2009, p.147), “implicação direta e pessoal” sobre os indivíduos, o que se traduz em
maior interesse por parte desses leitores para esse tipo de noticiário.
É a essa relação entre o noticiário local e o interesse do público em saber sobre seu
entorno, portanto, que Dornelles (2010, p.239) se refere ao dizer que “a imprensa local constrói
a sua razão de ser, a sua especificidade e sua força entre a sua localização territorial e a
territorialização dos seus conteúdos”. Explica-se, portanto, o fato de os pequenos eventos
esportivos, as festas municipais, reuniões de moradores, entre outros assuntos do tipo, ganham
as páginas dos pequenos jornais. A proximidade geográfica, por fim, é não só um dos valoresnotícia mais importante em um jornal interiorano, mas é, também, onde esses jornais encontram
a sua razão de ser.
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O JORNAL DE INTERIOR COMO NICHO DE MERCADO
O interesse da grande mídia apenas pelos fatos de maior abrangência, abrindo espaço
em seu noticiário para os fatos locais e regionais apenas quando esses forem “de grande
repercussão, ou seja, aqueles que podem atrair olhares de todo o país ou até do exterior” (ASSIS,
2013, p.18), e que, por muitas vezes, acabam reduzidos a “grandes tragédias ou fatos
sensacionalistas de fundo político ou de outra índole” (PERUZZO, 2013, p.12), abre uma
lacuna na cobertura jornalística.
Talvez nem tanto por preconceitos, como sugeriu Dornelles (2005), mas mais pelas
características do público alvo, como visto anteriormente, as notícias sobre o dia a dia das
pequenas cidades, sobre seus clubes esportivos, sobre os acontecimentos das prefeituras e
câmaras de vereadores não ganham as páginas dos grandes jornais, criando uma “necessidade
do público em ser informado sobre os acontecimentos locais ou próximos à comunidade”
(DORNELLES, 2005, p38).
É nessa lacuna, portanto, que atuam os jornais de interior. Ao conseguir enxergar esse
mercado noticioso não abordado pela imprensa nacional e, em alguns casos, estadual, os jornais
de interior encontram “uma alternativa, num contexto mediático cada vez mais exigente em
termos financeiros e onde só os grandes parecem ter lugar”. (CAMPONEZ apud DORNELLES,
2010, p.240). Dessa forma, tanto o público passou a ser informado sobre os acontecimentos
locais quanto os jornais não precisaram mais competir com a grande imprensa. Foram criados
dois mercados de informação completamente distintos.
O JORNAL DE INTERIOR COMO FORMA DE REINVINDICAÇÃO
Ao explorar um mercado à margem dos grandes veículos, os jornais de interior não se
tornam apenas veículos que informam os moradores das pequenas cidades sobre os
acontecimentos; se tornam, também, meios de divulgação das necessidades desses pequenos
municípios que, até então, não tinham espaço midiático para fazer suas reinvindicações junto
ao poder público. Para Beltrão (2013, p.25), inclusive, “Os jornais interioranos sempre foram,
no Brasil, veículos de ideias, reinvindicações e cultura das populações regionais”.
Segundo Dornelles (2005), isso pode ser explicado novamente pela relação de
proximidade entre o jornalista e seu público leitor, acentuada, principalmente, em cidades
pequenas, onde a interação com os seus leitores é intensa. Nessas cidades, “Há uma
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cumplicidade entre as partes no que diz respeito à defesa dos interesses da comunidade”
(DORNELLES, 2005, p.35). Ou seja, o jornalista interiorano acaba visto como um “líder
comunitário” que não só divulga os fatos, mas também busca recursos para que essas
reivindicações se concretizem (DORNELLES, 2005).
Dessa forma, os moradores das pequenas cidades passam a ganhar mais representação
frente à sociedade, o que resulta, como lembrou Colussi (2013), na maior participação do debate
público por muitas pessoas que antes ficavam à parte desse processo. Como exemplo, Colussi
(2013) cita as seções de jornais nas quais os leitores podem enviar reclamações e contar
problemas não resolvidos pela prefeitura. Uma vez exposta a reclamação, cabe ao jornal discutila e pressionar o órgão responsável para o problema seja solucionado. Ou seja,
A imprensa local tem, assim, por função manter e promover uma saudável vida
democrática, permitindo a troca de ideias, favorecendo o debate e procurando fazer
com que seus leitores se interessem pelo ambiente que os rodeia, de forma a levá-los
a assumir uma atitude participativa do ponto de vista social (DORNELLES, 2010, p.
241)

Mais do que uma forma de atualização, a imprensa do interior se torna uma espécie de
porta-voz das pequenas cidades, onde o morador pode não só se informar sobre o que acontece,
como lembra Fernandes (2013), mas também, ter a possibilidade de agir em relação a esse
mesmo fato, o que dificilmente acontece nos grandes veículos. É através dessa relação, que a
imprensa local não só aproveita o interior como nicho de mercado, mas desenvolve também a
cidadania nesses municípios.
AS LIMITAÇÕES DA PEQUENA IMPRENSA
A função social dos jornais de interior como porta-vozes de suas respectivas
comunidades, entretanto, pode ser restringida pela dependência desses jornais em relação aos
releases enviados pelas assessorias não só de órgãos públicos, mas também de empresas. Se os
grandes veículos são tachados de manipuladores, os pequenos veículos são tachados de
manipulados, justamente devido à dependência de terceiros para produção dos respectivos
jornais.
Marques de Melo (2003), por exemplo, descreve os jornais de interior como veículos
subordinados a pressões mercadológicas. Já Lage (2003, p.13) classifica o jornalismo
interiorano catarinense como “deficiente” que “atrelado a verbas públicas e à competição
autofágica, ajuda oligarquias que, por um pacto curioso, convivem com o alto nível de
desenvolvimento econômico e tecnológico das comunidades na base do ‘você não se mete
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comigo, eu não me meto com você’”. Esse pacto, a qual Lage (2003) se refere, é o que Santana
(2005, apud SANTANA, 2013 p.137) chama de “jornalismo cordial”.
De acordo com a autora (idem), essa classificação serve para as notícias que carecem
de uma apuração jornalística consistente e que apenas reproduzem discursos oficiais, “sejam
eles públicos ou privados” (p.138), o que, na prática, é facilmente observado na publicação
indiscriminada de releases vindos das assessorias de imprensa, pagos ou não.
Ainda que o jornalismo cordial não seja exclusividade dos jornais de interior, ele é
mais visível nos pequenos jornais, que, em sua maioria, trabalham em equipes pequenas,
sobrecarregadas pelo acumulo de funções, o que resulta, entre outras coisas, na falta de tempo
para apurar as matérias. Dessa forma, o release, ao apresentar o fato já construído em formato
de notícia, “[...] com aspas, lide, discurso pretensamente imparcial e calcado em objetividade
[...]” perde seu status de sugestão de pauta para se transformar em notícia, publicada, mesmo
que sem a devida apuração. (SANTANA, 2013).
A partir do momento que o release é publicado como se fosse um produto jornalístico,
sem nem mesmo haver a identificação de esse se trata de um texto institucional, o discurso
oficial ganha força em detrimento das reivindicações da população, já que, no jornalismo
cordial, “Parece haver um receio de bater de frente com as fontes” (idem, p.149), naquilo, por
fim, que Lage (2003, p.13) chama de “pacto” entre fontes e jornalistas.
É preciso ressaltar, entretanto, que nos jornais de interior, esse mesmo pacto não se
restringe apenas às fontes oficiais. Assim como já havia observado Dornelles (2005), a forte
interação entre os jornalistas dos pequenos jornais com a própria população das cidades em que
estão inseridos, acentuada por uma relação de amizade (idem), acaba por inibir publicações de
matérias que também possam causar algum tipo de embate entre fonte e jornalista. Ou seja, da
mesma forma que a proximidade contribui para pluralidade de vozes e consequente
desenvolvimento da democracia, através das reinvindicações da população, ela também pode
servir de censura para os pequenos jornais.
PROCEDÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS PAGAS
Com a disputa das empresas e instituições pela visibilidade midiática (MONTEIRO,
2010), a consequente proliferação de assessorias de imprensa e a “contaminação [do
jornalismo] por outros setores da comunicação social” (SOUSA, 2005, p. 89), é cada vez mais
frequente a presença de releases nas redações dos jornais. Segundo Santana (2013, p.151), “a
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utilização de informações fabricadas por assessorias de imprensa passa a modus operandi, a
estratégia de trabalho, de tal forma que muitas edições não circulam sem o aporte dos releases”.
Em parte fruto da sobrecarga de trabalho que costumam sofrer os repórteres e, em
outra parte, da própria apatia dos repórteres com a situação, o uso de releases, não só como
fonte, mas como matéria propriamente dita, acaba prejudicando a própria qualidade jornalística.
Isso porque a finalidade dos releases não diz respeito a um interesse público, como deve ser o
jornalismo, mas sim aquilo que interessa a própria empresa protagonista do release.
Dessa forma, o jornal, ao invés de estar comprometido com assuntos de interesse
público, acaba comprometido com o interesse particular, e utiliza apenas estruturas do texto
jornalístico “para mascarar uma ausência de apuração e suavizar a mera produção de discursos
oficiais, sejam eles políticos ou privados” (SANTANA, 2013, p.138). Por isso, nesta pesquisa
também foi analisada a procedência dos textos, de modo a verificar se existe produção própria,
a devida pluralidade de vozes ou apenas a reprodução do discurso oficial, conforme apontado
por Santana (2013). Será ainda verificado se as produções de terceiros está devidamente
identificada, conforme estabelece o código de ética jornalística15.
Procedência das matérias
A predominância de fontes oficiais nos jornais de interior analisados nessa pesquisa,
como visto anteriormente, pode ser explicada pela grande quantidade de matérias pagas ou
releases. Do total de 558 matérias identificadas, apenas 120 foram categorizadas como matérias
produzidas nas redações dos próprios jornais, com características do texto jornalístico, como,
por exemplo, a pluralidade de vozes. Esse número corresponde a 21,51% do total de matérias
identificadas. Outras 46 matérias são provenientes de outros veículos, representando 8,24% do
total; enquanto 392 matérias são provenientes de releases ou matérias pagas, o que equivale a
70,25% do total das notas, notícias, reportagens e entrevistas categorizadas nos 18 jornais.
Para se chegar a esses resultados, foram classificados como matérias pagas ou releases
todos os textos que evidenciaram apenas o discurso oficial. Ou seja, além das matérias que
foram encontradas em sites de prefeituras, empresas, e outras órgãos públicos ou mesmo de
associações, o que por si só já evidencia o texto institucional, também foram classificadas na
mesma categoria de releases as matérias que indicavam terem sido feitas nos próprios jornais,
mas que em sua essência tinham características de textos institucionais, como a predominância

15

Diz o artigo 12, parágrafo IV do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros que o jornalista
deve: “informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou
decorrerem de patrocínios ou promoções”.
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de fontes oficiais, entre outras características trabalhadas anteriormente. Dessa forma, até
mesmo notícias sobre ocorrências policiais que se limitaram a transcrever o relatório policial
foram classificadas como releases ou matérias pagas, uma vez que não houve a devida apuração
jornalística e apenas o discurso da polícia, ou seja, o discurso oficial.
Os textos classificados como releases ou matérias pagas também tiveram uma
subdivisão própria, a fim de identificar se haviam partido de algum órgão público, privado ou
ainda de alguma associação, onde também foram incluídos para análise os sindicatos, clubes
esportivos, igrejas, entre outras entidades de classe. Dessa forma, do total de 392 releases e
matérias pagas identificadas nos jornais, 242 (61,73%) vieram de órgãos públicos; 84 (21,43%)
vieram de empresas privadas; e 66 (16,84%) vieram de associações. Ainda em relação aos
releases e matérias pagas, também foi analisado se havia ou não identificação da matéria
proveniente de assessorias de imprensa, conforme requer o Código de Ética jornalístico
brasileiro.
Da mesma forma, é importante ressaltar que foram classificadas como matérias de
outros veículos aquelas que foram encontradas publicadas em outros veículos de comunicação
com data anterior à publicação na edição do jornal analisado. Assim como feito com as matérias
vindas de assessoria de imprensa, também foi analisado se havia ou não a indicação de em qual
veículo a matéria havia sido publicada por primeiro, podendo ser estabelecido, assim, se a
prática se constituía plágio ou não. Estabelecidas esses parâmetros, foi possível, então, constatar
os dados já apresentados a partir da análise individual de cada jornal.
Em relação à frequência de matérias pagas ou releases, o jornal Live, de Santo Amaro
da Imperatriz, foi o que apresentou o maior índice. Todas as matérias publicadas (100%) no
jornal, um total de 24, eram procedentes de releases. Dessas, quatro (16,67%) foram
classificadas como releases de empresa; e 20 (83,33%) como releases de órgãos públicos. Em
contrapartida, o jornal Live foi também o que mais identificou as matérias como sendo releases.
Do total de 24, onze matérias estavam devidamente identificadas como textos institucionais,
conforme estabelece o código de ética jornalística brasileiro. Esses números representam
45,83% dos textos.
Depois do jornal Live, o veículo que mais publicou releases ou matérias pagas foi o
jornal Vitrine Lageana, de Lages. Do total de 33 textos, 31 foram classificados como releases,
o que representa 93,94% das matérias do jornal. Desses, sete textos (22,58%) foram
identificados como sendo releases de empresas; 22 como releases de órgãos públicos (70,97%);
e dois (6,45%) como releases de associações. Diferente do jornal Live, apenas quatro dos 31
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textos classificados como releases ou matérias pagas estavam devidamente identificados, o que
corresponde a 12,90% do total.
Além desses, o jornal Em Foco, de Brusque, também atingiu o índice de 90%. Do total
de 30 matérias, 27 eram ou matérias pagas ou releases. Entre as 27 categorizadas dessa forma,
cinco eram releases de empresas (18,52%); 19 eram releases de órgãos públicos (70,37%) e
três eram releases de associações (11,11%). Nenhum desses textos, porém, teve a indicação de
que eram institucionais, em completa desconformidade com o código de ética jornalístico.
Dos demais jornais analisados, apenas o jornais Correio do Norte, de Canoinhas; e O
Momento, de Lages, apresentaram índices de releases e matérias pagas abaixo de 50%, como
pode ser observado na tabela a seguir:

Jornais
Live
Vitrine Lageana
Em Foco
Panorama
O Regional
Folha do Bairro
Cruzeiro Catarinense
Liberdade nas Asas da
Notícia
Jornal do Comércio
Gazeta Regional
Correio Otaciliense
Jornal de Navegantes
Jornal Razão
Jornal da Cidade
O Popular
Palavra Palhocense
O Momento
Correio do Norte
Total

Total de
matérias
24
33
30
28
25
30
18

Total de
releases
24
31
27
25
21
25
15

100,00
93,94
90,00
89,29
84,00
83,33
83,33

32

26

81,25

63
22
32
23
34
9
12
53
60
30
558

47
16
23
16
23
6
7
28
22
10
392

74,60
72,73
71,88
69,56
67,65
66,67
58,33
52,83
36,67
33,33
70,25

%

TABELA 1 - ÍNDICE DE MATÉRIAS PAGAS E RELEASES
FONTE: OS AUTORES

Se por um lado os jornais Correio do Norte e O Momento foram os que menos
apresentaram releases, eles foram os jornais que mais trouxeram matérias de outros veículos:
foram 15 em cada jornal. No jornal Correio do Norte, esse valor representa 50% do total de 30
matérias publicadas. Já no jornal O Momento, o número equivale a 25% das 60 matérias
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publicadas. Desses dois jornais, porém, somente o primeiro identificou quatro das 15 matérias.
O jornal O Momento não referencia em momento algum da onde as matérias foram copiadas,
configurando, assim, plágio.
Além desses jornais, outros sete também trouxeram matérias publicadas originalmente
em outros veículos, conforme a tabela a seguir. Não apresentaram nenhuma matéria de outros
veículos os jornais: O Regional, de Jaraguá do Sul; Em Foco; Jornal de Navegantes, de
Navegantes; Folha do Bairro, de Chapecó; Gazeta Regional, de Xanxerê; Vitrine Lageana, de
Lages; Correio Otaciliense, de Otacílio Costa; Live; e Panorama, de Urussanga.

Jornais
Correio do Norte
O Momento
Jornal da Cidade
Cruzeiro Catarinense
O Popular
Liberdade nas Asas da
Notícia
Palavra Palhocense
Jornal Razão
Jornal do Comércio

30
60
9
18
12

Matérias de
outros
veículos
15
15
2
3
2

50,00
25,00
22,22
16,67
16,67

32

3

9,38

53
34
63

4
1
1

7,55
2,94
1,59

Total de
matérias

%

TABELA 2 - MATÉRIAS DE OUTROS VEÍCULOS
FONTE: OS AUTORES

Em relação às matérias produzidas pelo próprio jornal e que não apresentaram
características de releases, com o intuito de promover alguém ou alguma instituição, nenhum
jornal apresentou índices acima de 40%. Proporcionalmente, o jornal que mais apresentou
matérias independentes foi o Palavra Palhocense. Na edição analisada, 21 das 53 matérias foram
classificadas como sendo de produção própria do jornal, o que representa 39,62% dos textos do
jornal. Em seguida, está o jornal O Momento. Das 60 matérias da edição analisada, 23 foram
classificadas como sendo de produção própria do jornal, o que representa 38,33%.
Já os piores índices ficaram com os jornais Live, e Cruzeiro Catarinense, de Joaçaba.
Nenhum dos dois jornais apresentou uma única matéria que pôde ser classificada como de
produção própria. Enquanto o primeiro já publicou releases, como já mostrado anteriormente,
o segundo apresentou 15 releases e três matérias de outros veículos. Dessa forma, do total de
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18 matérias publicadas no jornal, 83,33% eram ou matérias pagas ou releases, e 16,66% eram
matérias de outros veículos.
Abaixo, a tabela com os índices de todos os jornais:

Jornais
Palavra Palhocense
O Momento
Jornal de Navegantes
Jornal Razão
Correio Otaciliense
Gazeta Regional
O Popular
Jornal do Comércio
Folha do Bairro
Correio do Norte
O Regional
Jornal da Cidade
Panorama
Em Foco
Liberdade nas Asas da
Notícia
Vitrine Lageana
Cruzeiro Catarinense
Live
Total

Total de
Total de
matérias
matérias
próprias
53
21
60
23
23
7
34
10
32
9
22
6
12
3
63
15
30
5
30
5
25
4
9
1
28
3
30
3

%
39,62
38,33
30,43
29,41
28,12
27,27
25,00
23,81
16,67
16,67
16,00
11,11
10,71
10,00

32

3

9,38

33
18
24
558

2
0
0
120

6,06
0,00
0,00
21,51

TABELA 3 - MATÉRIAS PRODUZIDAS NOS PRÓPRIOS VEÍCULOS
FONTE; OS AUTORES

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS
A forte presença de releases, matérias pagas e a pouca produção própria deixa claro
isso. Diferente do recomendado, os releases não servem como pauta, mas acabam sendo
publicados como notícia. Dessa forma, mesmo dando visibilidade aos fatos que não ganham as
páginas de grandes jornais, os jornais de interior analisados nessa pesquisa não conseguem
promover a cidadania, conforme propôs Colussi (2010), já que não dão voz e espaço para a
comunidade e somente ao discurso oficial, moldado conforme o release.
Falta, para os jornais de interior de Santa Catarina, livrar-se de um vício antigo,
presente ao longo de toda história da mídia catarinense, como já apontado por Pereira (1992):
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o atrelamento político-partidário. Enquanto, segundo Dornelles (2005), os jornais gaúchos
buscaram um distanciamento dos partidos políticos para conquistar mais leitores e anunciantes,
em Santa Catarina, os jornais de interior continuam muito dependentes do poder público, ao
menos no que pôde ser avaliado através do direcionamento editorial, com o alto número de
releases e fontes oficiais, por exemplo.
Os acontecimentos locais e regionais destacados nos jornais analisados são, em sua
maioria, favoráveis a pessoas em cargos de poder, em detrimento de reivindicações da
população. Isso denota uma imprensa interiorana muito mais próxima das limitações impostas
ao meio, conforme ressaltou Santana (2013), do que das possibilidades que o meio pode
proporcionar, como, por exemplo, a promoção da cidadania, conforme apontaram Colussi
(2013) e Dornelles (2010). Ainda que a promoção de assuntos relativos a um contexto social se
enquadrem mais nas funções de jornais comunitários propriamente ditos, como lembra Peruzzo
(2003), é importante que os jornais de interior busquem evidenciar também esses fatos.
Tais fatores apontados pelo autor, porém, não podem ser vistos unicamente como
limitadores de possiblidades para boas práticas editoriais. Talvez seja justamente nesse contexto
de carência editorial que se abram mais oportunidades para aqueles que se proponham a
desenvolver jornais consistentes, já que a própria falta de produtos de qualidade abre espaço
para aqueles que queiram e tenham capacidade de investir em um produto jornalístico confiável
e com distanciamento do principal vício da imprensa interiorana catarinense: o vínculo políticopartidário.
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MOVIMENTO SOCIAL E MÍDIA LOCAL: A RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DO
MOVIMENTO DE MULHERES DA PRIMAVERA E O AGENDAMENTO DE
PAUTAS FEMINISTAS NO JORNAL DIÁRIO DE GUARAPUAVA1

Priscila Schran de Lima2
Ariane Carla Pereira3
RESUMO
O Movimento de Mulheres da Primavera teve início em 2004 com a realização da 1ª Romaria
da Mulher no Bairro Primavera em Guarapuava – PR. Em 2008 o movimento passou a ter
mais visibilidade no município, quando elegeu como vereadora uma de suas fundadoras.
Desde então tem se tornado referência na organização popular de mulheres na cidade. Dentre
os objetivos do Movimento está: promover a emancipação das mulheres nas esferas
financeira, emocional e política, com foco no equilíbrio de gênero na sociedade e o combate
à violência contra a mulher. Tal objetivo vem sendo cumprido por meio de mobilizações,
formações e cursos para mulheres, campanhas de conscientização e inserção na mídia. Para
compreendermos como as ações do Movimento de Mulheres da Primavera contribuíram para
o agendamento de notícias sobre lutas e direitos das mulheres no jornalismo local, estudamos
as edições do ano de 2013 do jornal Diário de Guarapuava e fizemos os batimentos teóricos
utilizando a teoria da agenda setting, a tematização e os valores notícia. Pudemos perceder
que o agendamento de notícias com pautas feministas, em especial as pautas relacionadas aos
objetivos do Movimento, são relevantes para o jornal local, Diário de Guarapuava, tanto pela
presença e luta do Movimento, quanto pelo índice alarmante de feminicídio na cidade e ainda
a criação de um organismo de políticas públicas para as mulheres.
Palavras-chave: Resumo. Texto. Enpecom. Comunicação.

1. INTRODUÇÃO
Faço parte do Movimento de Mulheres da Primavera há mais de oito anos e atuo na
formação das mulheres do movimento desde então. Nossa organização teve início em 2004

1
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Oeste (UNICENTRO), prischran@gmail.com.
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com a realização da 1ª Romaria da Mulher, no Bairro Primavera, em Guarapuava, Paraná.
Mas foi em 2008 que o movimento passou a ter mais visibilidade no município, quando
elegeu como vereadora uma de suas fundadoras. Desde então, tem se tornado referência na
organização popular de mulheres na cidade.
Dentre os objetivos do Movimento está: promover a emancipação das mulheres nas
esferas financeira, emocional e política, com foco no equilíbrio de gênero na sociedade e o
combate à violência contra a mulher. Tal objetivo vem sendo cumprido por meio de
mobilizações, formações e cursos para mulheres, campanhas de conscientização e inserção na
mídia.
Uma das campanhas que mais conseguiu envolver pessoas foi “16 dias de ativismo
pelo fim da violência de gênero” que, na sua primeira edição, em 2012, alcançou mais de 16
mil pessoas nas redes sociais, teve repercussão estadual, além de envolver os meios locais de
comunicação.
Nesse sentido, sempre tive a curiosidade de compreender se o Movimento é um dos
responsáveis em inserir na pauta jornalística da cidade pontos como a violência doméstica e a
emancipação econômica das mulheres. Em um dos cursos de formação do movimento,
quando estudávamos a mulher na política, lemos um trecho do livro Mulher & Política, de
Fanny Tabak e Moema Toscano. As autoras afirmam que as mulheres deveriam ocupar os
cargos de decisão, seja em sindicatos, associações, escolas, entre outros, porque são os cargos
de lideranças que são entrevistados pelos meios de comunicação e, assim, as mulheres teriam
mais visibilidade e, por conseguinte, a atuação política feminina teria também mais
visibilidade.
Inspirada nesse trecho do livro é que quero estudar e compreender a relação entre o
Movimento de Mulheres do Bairro Primavera e o agendamento de pautas feministas pelo
jornalismo da cidade de Guarapuava, mais especificamente o jornal impresso Diário de
Guarapuava.
O Diário de Guarapuava circulou na cidade por quase 16 anos. Era o principal veículo
de comunicação impressa do município, porém em outubro de 2014 publicou sua última
edição. O periódico circulava diariamente, exceto nas segundas-feiras, e tinha uma equipe de
quase 30 profissionais, servindo, também, como documento histórico dos fatos e atos da
cidade.
O jornal tinha um perfil de envolvimento com diversos setores da sociedade
guarapuavana, entre eles os grupos de mulheres. Nas duas primeiras edições da Campanha
“16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero”, o jornal cobriu os eventos e ainda
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disponibilizou a coluna opinião para a veiculação diária de artigos relacionados à violência de
gênero.
Para esta pesquisa serão analisadas as edições publicadas no ano de 2013. A partir
dessas edições, serão selecionadas as matérias que têm relação com os objetivos do
Movimento de Mulheres do Primavera (emancipação das mulheres e combate à violência) e
relacioná-las com as teorias da comunicação, em especial a teoria da agenda-setting.
2. MÍDIA E AGENDAMENTO
A teoria da agenda-setting é utilizada por diversos teóricos para explicar a
capacidade dos meios de comunicação de criar um menu seletivo de informações, como diria
Clóvis de Barros Filho, no qual as pessoas entram em contato com algumas notícias e com
outras não.
Esse menu seletivo é composto pelas notícias escolhidas pelos meios de
comunicação como relevantes, e são elas que vão compor o agendamento público sobre o que
as pessoas vão conversar, comentar, debater ou discutir. É o agendamento que define,
segundo Barros Filho, a ordem do dia sobre o que as pessoas vão falar.
As pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em função do que a mídia
veicula. É o que sustenta a hipótese do agenda setting. Trata-se de uma das formas
possíveis de incidência da mídia sobre o público. É um tipo de efeito social da
mídia. É a hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e incidência de
suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o público falará e discutirá.
(BARROS FILHO, 1995, p.169)

A escolha sobre o que as pessoas vão discutir confere aos veículos de comunicação
um poder de transferir sua relevância às pessoas. Aquilo que é importante para o veículo
torna-se notícia e é agendado na discussão dos receptores. Claro que as pessoas conversam no
dia a dia sobre diversos acontecimentos, privados e públicos, e os meios de comunicação
acabam influenciando nas conversas sobre temas públicos, como por exemplo, reforma
política, corrupção. “A transferência de relevância acontece porque os meios de comunicação
elegem quais notícias devem ou não ser publicadas: do total de notícias que chegam às
redações dos jornais, 25% são publicadas” (Londero, 2012, p.24)
Diante desse dado, percebe-se que o público fica sabendo de determinados
acontecimentos somente pela mediação da imprensa, e não fica sabendo de outros
acontecimentos. Mas, se só 25% das notícias que chegam às redações de jornais são
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publicadas, o que contribui para que um determinado assunto seja ou não veiculado? Quem
agenda os meios de comunicação?
Barros Filho menciona que parte da resposta à essa pergunta se encontra nos próprios
acontecimentos da realidade. No entanto, “limitações físicas de tempo e espaço inerentes a
todo produto mediático exigem uma seleção” (1995, p.185). Diversos estudos procuram
explicar quais critérios são utilizados para a seleção do que é notícia para o meio de
comunicação. Barros Filho elenca três características de uma pauta com maior possibilidade
de veiculação:
A primeira é a possibilidade de personalização do conteúdo da informação. Esta não
só permite à audiência uma identificação com o tema através do sujeito envolvido,
como também torna temas complexos mais compreensíveis. (...) A segunda
característica que destacamos é a possibilidade de dramatização, via de regra, por
intermédio de um conflito. (...) Uma terceira característica, tangencial a segunda, é a
possibilidade de dinamização do tema, ou seja, que o receptor possa constatar uma
ação ou um acontecimento. (BARROS FILHO, 1995, 186-187)

Mauro Wolf (2006) aprofunda os critérios de noticiabilidade, ou seja, o conjunto de
elementos pelos quais os meios de comunicação controlam e gerem os tipos de
acontecimentos e quais serão selecionados como notícia, trazendo a tona o que ele chama de
valores notícia. São esses valores que constituem a resposta à pergunta: “quais os
acontecimentos que são considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes
para serem transformados em notícias?” (WOLF, 2006, p. 195)
Sobre os valores notícia, Nelson Traquina, a partir da discussão de Mauro Wolf, elege
uma série de valores, que segundo ele influenciam na seleção de um assunto, são os valores
notícia de seleção.
Esses valores são subdivididos em dois grupos, o primeiro, de critérios substantivos,
que dizem respeito à avaliação sobre o acontecimento, sua importância e interesse como
notícia, onde são levados em conta fatores como morte, notoriedade, proximidade, relevância,
novidade, tempo, notabilidade, o inesperado, conflitos e controvérsias.
No segundo grupo estão os critérios contextuais, que dizem respeito às relações
internas do meio de comunicação, como a reunião de pauta, e nele são levados em conta os
fatores de disponibilidade, equilíbrio, visualidade, concorrência e o dia noticioso. Para este
estudo vamos nos focar mais nos critérios substantivos.
Não podemos deixar de lado também, outros fatores que contribuem para a seleção
da notícia e que não são inerentes à ela, mas ao veículo de comunicação, sua equipe de
editores e, ainda, as relações políticas e comerciais da imprensa. Mesmo que uma notícia
cumpra todas as características de noticiabilidade, a sua veiculação está condicionada à
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liberação dos editores do meio, à linha editorial do veículo, e as suas opções políticas e seus
acordos comerciais4.
2.1 O AGENDAMENTO NO MEIO IMPRESSO
Os diversos meios de comunicação tem uma capacidade diferente em estabelecer a
ordem do dia das notícias. Mauro Wolf, em seus estudos sobre a agenda setting, comparou o
potencial de agendamento dos veículos de comunicação impresso e televisivo. Para ele, bem
como para outros teóricos como McClure e Paterson, o efeito da agenda está mais presente no
consumo de jornais locais e não de noticiário televisivos. “A informação escrita fornece aos
leitores uma indicação de importância sólida, constante, visível, enquanto a informação
televisiva tende, normalmente, a reduzir a importância e o significado do que é transmitido”
(WOLF, 2006, p.148).
Para o autor, os jornais impressos são os principais promotores da agenda do público,
porque este acredita ter o impresso mais credibilidade e profundidade, enquanto a televisão
apresentaria o conteúdo com certa superficialidade. Para assuntos de impacto a curto prazo, a
TV apresenta melhores efeitos de agendamento que o jornal impresso, como em campanhas
eleitorais. “O melhor modo de descrever e distinguir essa influência será, talvez, chamar
‘agenda-setting’ à função dos jornais e ‘enfatização’ à da televisão” (McCOMBS apud
WOLF, 2006, p.161)
2.2 FREQUÊNCIA, PRAZO E AGENDAMENTO
Para estudar o agendamento de temas por um veículo de comunicação, diversas
teorias são utilizadas e alguns autores buscaram formas de pesquisar os temas agendados bem
como os efeitos do agendamento.
Wolf utiliza o termo “tematização” para estudar a relação que existe entre os critérios
de relevância aplicados pelos mass media, o limiar de evidência dos temas e os efeitos de
agenda.
Esse termo exprime a transformação e o desenvolvimento de um certo número de
acontecimentos e factos distintos, num único âmbito de relevância, que é
precisamente tematizado. A tematização é um procedimento informativo que se
insere na hipótese do agenda-setting, dela representando uma modalidade particular:
4

Esses pontos não serão aprofundados nesta pesquisa por não fazerem parte do objetivo.

246

tematizar um problema significa, de facto, colocá-lo na ordem do dia da atenção do
público, dar-lhe o relevo adequado, salientar a sua centralidade e o seu significado
em relação ao fluxo da informação não-tematizada. (WOLF, 2006, p.163)

Para Wolf, é o caráter público do tema, a sua relevância social, que vai determinar a
tematização de um acontecimento. Nem tudo é suscetível de tematização, apenas aquilo que
revela uma importância político-social. Nesse sentido, o autor também destaca que não é a
quantidade de informações publicadas sobre um tema que o torna relevante e sim sua
importância político-social.
Avaliar a importância de um assunto (e pressupor que essa importância seja
captada), tendo por base apenas o número de vezes que é citado, é mais o resultado
de um processo metodológico de observação da agenda dos mass media (a análise
do conteúdo) do que da reflexão teórica sobre o problema. (WOLF, 2006, p.166)

Os estudos da agenda setting estão entre os dos efeitos de longo prazo por acreditar
que as comunicações não intervêm diretamente no comportamento – como uma ação e uma
reação direta e imediata –, e sim influenciam o modo de ver e organizar o mundo. Ou seja, os
efeitos da agenda setting podem ser sentidos no longo prazo. Não há uma definição do que é
longo prazo até porque é difícil medir os efeitos no decorrer do tempo.
No presente trabalho vamos estudar um ano de edições do jornal Diário de
Guarapuava, mas isso não é considerado longo prazo. “A influencia dos mass media é
admitida sem discussão, na medida em que ajudam a ‘estruturar a imagem da realidade social,
a longo prazo, a organizar novos elementos dessa mesma imagem, a formar opiniões e
crenças novas’” (ROBERTS apud WOLF, 2006, p.143).
3. O AGENDAMENTO DAS PAUTAS DO MOVIMENTO DE MULHERES DA
PRIMAVERA
Como já mencionado, o Movimento de Mulheres da Primavera trabalha com foco em
dois objetivos: a promoção da emancipação das mulheres nas esferas financeira, emocional e
política, com foco no equilíbrio de gênero na sociedade e o combate à violência contra a
mulher.
Diante desses objetivos, foram selecionadas as matérias do Diário de Guarapuava, do
ano de 2013, que tivessem relação com essas temáticas. Mas antes, vale destacar a presença
das mulheres no Diário de Guarapuava. Todos os meses havia matérias que destacavam ações
de mulheres em diversas áreas como cultura, esporte, política, segurança. De janeiro a
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dezembro, diversas mulheres foram pauta no jornal. Na política, as prefeitas eleitas em Porto
Barreiro, Virmond e Laranjeiras do Sul, a vice-prefeita de Guarapuava, e as ações da
Secretaria de Políticas para as Mulheres de Guarapuava; no esporte, a ciclista guarapuavana
Ana Paula Polegatch, as judocas Ariane Pichovz e Alexia Lima, a torcida feminina do CAD
(Clube Atlético Deportivo), o time feminino de vôlei e de hugby; nos eventos sociais o
Conselho da Mulher Executiva da Associação Comercial de Guarapuava com o Prêmio Divas,
a Câmara Municipal de Guarapuava com o Diploma Mulher Cidadã, além de outros temas de
políticas públicas como combate à violência e saúde da mulher.
Com base no foco de trabalho do Movimento, percebeu-se diversas matérias que
pautaram os objetivos do movimento, dentre elas estão:
- 11 de janeiro de 2013: matéria Eva Schran trabalha na elaboração do PL que cria a
Secretaria da Mulher – o assunto é a elaboração do projeto de lei para criar a secretaria de
Políticas para as Mulheres. Na matéria, a vice-prefeita, explica que vai trabalhar em parceria
com organizações de mulheres da cidade, dentre elas o Movimento de Mulheres da
Primavera, além de contar que é integrante do movimento há cerca de dez anos.
- 16 de janeiro de 2013: reportagem intitulada Vice-prefeita reforça meta de qualificar a mão
de obra feminina de Guarapuava – no texto é relatada a realização de um curso na área da
construção civil coordenado pelo Movimento e pelo Clube Soroptimista. Há inclusive a fala
de uma das integrantes do Movimento, Sirlei Angelita Gadens.
- 23, 24 e 28 de fevereiro de 2013: foram encontrados três fragmentos que noticiam a
realização da 10ª Romaria da Mulher pelo Movimento, contando data, horário, local, tema e
outras informações.
- 05 de março de 2013: a matéria completa sobre a realização da Romaria foi publicada com o
título Em sua 10ª edição, romaria resgata história dos direitos direcionados às mulheres. A
reportagem divulgou a programação, o símbolo e o tema da caminhada “Direitos da mulher:
na lei e na vida, 10 anos de história”, e ainda menciona que a romaria é realizada em março
para relembrar a luta das mulheres pelos seus direitos à cidadania. A coordenadora do
Movimento, Neoci Schran, fala do evento: “Queremos resgatar a história de opressão que as
mulheres viveram e a importância dos movimentos sociais que conseguiram garantir leis e
ações que promovam a igualdade entre homens e mulheres” e, ainda, há a explicação do
símbolo da Romaria: “Nós fizemos a imagem da Atena (Deusa da Justiça) negra, com um
anel de tucum, que simboliza o compromisso com mos mais fracos e mais pobres, sem as
vendas para que a justiça não seja cega, com desenhos indígenas, para lembrar essa minoria, e
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a faixa das cores LGBT, para incluir os homossexuais, que também são companheiros nas
lutas”.
- 2, 3, 6 e 8 de março de 2013: também foram publicados fragmentos divulgando a 10ª
Romaria.
- 8 de março de 2013: No dia internacional da mulher, duas integrantes do Movimento
estampam a capa do jornal, Neuci Mroczko e Rosiane da Silva, segurando um cartaz com a
frase: “Sou mulher e luto pelos meus direitos”. A matéria de capa No dia internacional da
mulher, Guarapuava ganha Secretaria, é seguida por outros textos alusivos à data como
Casos de lesão corporal somam 107 em 2012; Editorial: A luta não para; Artigo: Menos
flores mais direitos. As integrantes do movimento também ilustram a matéria de capa
segurando placas com as frases “Mulheres trabalham demais e tem direitos de menos” e
“Impunidade gera violência: Delegacia da Mulher urgente!”.
- 9/10 de março de 2013: na matéria Cesar Filho assina lei que cria Secretaria de Políticas
para as Mulheres, a vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres, Eva Schran,
destaca que a assinatura da lei é fruto da luta e união das organizações de mulheres da cidade
e as convida a fazerem parte do trabalho na Secretaria. É citado pelo jornalista que Eva é
integrante do Movimento de Mulheres da Primavera, que está completando 10 anos de
história.
- 30/31 de março de 2013: a coordenadora do Movimento é fonte da matéria Abrigo de
proteção para mulheres deve ser viabilizado em 2014, diz Eva Schran. A coordenadora fala
que a criação da secretaria é o resultado da luta de mais de dez anos das guarapuavanas e
comemora porque a partir da secretaria, as mulheres que sofrem violência têm onde buscar
ajuda.
- 06 de junho de 2013: há um fragmento intitulado Guarapuava: gênero onde é divulgada
uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres e do Movimento de Mulheres da
Primavera para planejar ações que promovam a igualdade de gênero nas escolas municipais.
- 17/18 de agosto de 2013: há um fragmento, Guarapuava: mulheres, divulgando a iniciativa
do Movimento em organizar uma biblioteca digital para disponibilizar estudos que podem
ajudar a compor um diagnóstico sobre a realidade das mulheres guarapuavanas.
- 28 de agosto de 2013: relata a presença de integrantes dos movimentos de mulheres da
Primavera e do Alto da XV na Mobilização pelos direitos da Mulher em Curitiba, à convite da
vice-prefeita de Guarapuava, na matéria Eva participa do dia de Mobilização pelos Direitos
da Mulher.
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- 06 e 20 de novembro de 2013: a Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência de
gênero é divulgada nas duas edições, nas quais o Movimento é citado como uma das
instituições organizadoras. O jornal Diário de Guarapuava era um dos apoiadores da
iniciativa e fez a cobertura completa de todas as atividades que integravam os 16 dias de
ativismo. Dois editoriais também foram dedicados à campanha.
O que chamou a atenção na divulgação da Campanha em 2013, foi o convite que a
equipe do jornal fez ao Movimento de Mulheres da Primavera para produzir e convidar
pesquisadores para produzir artigos sobre a violência de gênero e sua relação com a educação,
comunicação, políticas públicas e outros temas. Ao todo, o Movimento responsabilizou-se
pela produção de nove artigos, sendo: Por que uma campanha pelo fim da violência de
gênero?,

escrito pela Dra. Rosemeri Moreira, da Unicentro, veiculado no dia 20 de

novembro; Ainda há muito a ser mudado, escrito pela Dra. Ariane Pereira, professora da
Unicentro, veiculado no dia 22 de novembro; Sobre o homem e sua violência, escrito pelo Dr.
José Ronaldo Fassheber, professor da Unicentro, veiculado na edição dos dias 23 e 24 de
novembro; Gênero e educação escolar, escrito pela Ms. Aline Cristina Schram, militante do
Movimento de Mulheres da Primavera, veiculado no dia 27 de novembro; Violência de
gênero e políticas públicas, escrito por Eva Schran, vice-prefeita, secretária de Políticas para
as Mulheres e militante do Movimento de Mulheres da Primavera, veiculado no dia 29 de
novembro; O papel da virilidade exposta na cidade e os 16 dias de ativismo, escrito pelo Dr.
Helvio Alexandre Mariano, professor da Unicentro, publicado na edição dos dias 30 de
novembro e 1 de dezembro; 50 tons de violência, escrito pela advogada Josiane Caldas
Kramer, militante do Movimento de Mulheres da Primavera, publicado no dia 03 de
dezembro; Violência de gênero e movimentos sociais, escrito por Priscila Schran de Lima,
acadêmica de Jornalismo da Unicentro e militante do Movimento de Mulheres da Primavera,
publicado no dia 05 de dezembro; e Tempo de medo? Escrito pela Dra. Nincia Cecília Ribas
Borges Teixeira, professora da Unicentro, publicado no dia 06 de dezembro de 2013.
Por meio dos artigos, as integrantes do Movimento puderam expor seu trabalho e
opinião acerca da violência contra a mulher, dos movimentos sociais, da educação de gênero
na escola e das políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar em
Guarapuava.
A conquista do Movimento das Mulheres, e de outras entidades, para a criação da
Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi um grande passo nesse sentido. Os
projetos desenvolvidos por uma secretaria que ainda não tem orçamento próprio têm
enfocado principalmente a autonomia das mulheres das classes populares.
(MOREIRA, 2013, p. a12)
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O Movimento de Mulheres da Primavera tem feito importante trabalho para a
visibilidade e a compreensão da violência contra a mulher de Guarapuava. Os
mapeamentos das queixas, os debates sobre a posição da “vítima” e as investigações
sobre os sistemas policial e judiciário são pautas constantes dos debates do
Movimento. Portanto evidencia-se a importância de um espaço de escuta e de outras
formas de lidar com a violência de gênero, como o que existe no Movimento de
Mulheres da Primavera, que se mobiliza em torno da temática, implementando ações
socioeducativas voltadas à atenção a ao cuidado de vítimas e também de agressores
nos casos de violência doméstica, trazendo contribuições na busca da resolução dos
conflitos de gênero. (TEIXEIRA, 2013, p.a2)

Além dos textos em que o Movimento de Mulheres da Primavera foi diretamente
mencionado, também foram publicadas matérias que estão correlacionadas com os objetivos
do movimento (emancipação das mulheres e combate à violência). Ao todo, foram veiculadas
12 matérias sobre políticas públicas de combate à violência contra a mulher, 5 matérias que
noticiavam feminicídios em Guarapuava (não foi contabilizada a divulgação dos Boletins de
Ocorrência de violência doméstica), 5 matérias sobre autonomia econômica das mulheres, 5
artigos de opinião e 4 editoriais. Mesmo que o Movimento não fosse mencionado ou citado,
seus objetivos de trabalho estavam pautados no jornal.
3.1 TRANSFORMANDO ACONTECIMENTOS EM NOTÍCIAS
Antes de analisarmos os critérios de noticiabilidade que transformam acontecimentos
em notícias, é importante contextualizar as ações do Movimento e os índices de violência
contra a mulher na cidade.
Guarapuava, segundo o Mapa da Violência 2012, do Instituto Sangari, figura a 96ª
posição dentre os municípios brasileiros com maior índice de feminicídio. Esse cálculo foi
realizado levando em consideração apenas os municípios que contavam com uma população
de mais de 26 mil mulheres, segundo o Censo de 2010, ou seja, foi utilizada uma amostra de
578 municípios. No Mapa da violência 2012 foram listados apenas os 100 municípios com
taxas acima de 8 homicídios em 100 mil mulheres, o que representa o dobro da média
nacional. A média de Guarapuava foi 8,2. Somente em 2013, segundo a Secretaria de
Políticas para as Mulheres de Guarapuava, foram assassinadas 7 mulheres.
Diante desse cenário, o Movimento de Mulheres da Primavera atua, desde 2004,
buscando o combate à violência contra a mulher e sua emancipação nas esferas econômica,
emocional e política. Por isso, desde 2007, tem incentivado a participação política feminista
para que haja mais políticas públicas para as mulheres.
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Em 2008, o Movimento e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Primavera,
elegeram como vereadora uma das fundadoras do Movimento, a contadora Eva Schran de
Lima (PHS), pelo Projeto Político pelo Bem Comum, que buscava a eleição de cristãos leigos
comprometidos com a opção preferencial pelos pobres e a defesa da vida.
Em 2012, Eva foi eleita a primeira mulher vice-prefeita de Guarapuava, compondo
chapa com Cesar Silvestri Filho. Dentre as suas propostas para o Plano de Governo estava a
instituição da Secretaria de Políticas para as Mulheres, reivindicação antiga do Movimento e
de diversas instituições da cidade.
Durante esse período, o Movimento atuou diretamente no mandato de Eva como
vereadora e, também, como secretária, contribuindo com a redação da Lei que institui a
secretaria e no desenvolvimento de diversos projetos.
Esse é o cenário do ano de 2013 e diante dele é que vamos analisar como as ações do
Movimento tiveram relevância suficiente para ser pautado pelo jornal impresso local Diário
de Guarapuava.
Como já vimos, diversos são os critérios, valores e fatores que contribuem para que
um acontecimento seja considerado relevante e se transforme em notícia. Com base nos
pensamentos de Mauro Wolf e Nelson Traquina, pretende-se entender quais critérios e valores
as pautas do Movimento de Mulheres da Primavera cumpriram para virar notícia.
Wolf utiliza o termo “tematização” para analisar a relevância de determinados
acontecimentos, sua frequência de aparecimento nos meios de comunicação e, por
conseguinte, seu agendamento ao público. Para ele, nem todos os acontecimentos são
tematizados, somente aqueles que têm importância político-social, que têm relevância social.
Tematizar uma pauta é dar uma atenção especial, salientá-la diante dos demais assuntos não
tematizados.
Diante desse conceito, pode-se dizer que as pautas do Movimento (emancipação das
mulheres e combate à violência doméstica), foram consideradas de relevância político-social
pelo jornal Diário de Guarapuava, pois foram diversas matérias, fotos de capa, artigos de
opinião e editoriais acerca do tema.
Mas essa foi relevante não só para a imprensa, também para o poder público local que
criou, durante o ano análise (2013), a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, ou
seja, a problemática da violência contra a mulher é tão presente na sociedade que foi
instituído um órgão público para ação exclusiva nessa área.
Vale lembrar que nos artigos de opinião veiculados nos dias 20 de novembro e 6 de
dezembro, as autoras citam a Secretaria de Políticas para as Mulheres como uma conquista do
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Movimento e de demais entidades. 2013 foi um ano em que as pautas feministas da violência
e da emancipação foram tematizadas tanto pela criação e estruturação da Secretaria quanto
pela realização da Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero.
Além da tematização das pautas do movimento, pode-se destacar outro elemento
importante na seleção, por parte dos jornalistas, de assuntos a serem pautados, os valores
notícia. Como já mencionado, Nelson Traquina enumera nove fatores que constituem os
critérios substantivos dos valores notícia de seleção. São eles: morte, notoriedade,
proximidade, relevância, novidade, tempo, notabilidade, inesperado, conflitos e controvérsias.
As matérias em que o Movimento de Mulheres está presente ou se correlaciona, cumprem
alguns desses critérios.
Morte: só em 2013 foram assassinadas sete mulheres por violência doméstica e Guarapuava
está no Mapa da Violência 2012. O mês do Outubro Rosa foi chamado o Outubro Vermelho
porque cinco mulheres foram assassinadas somente nesse mês. O critério de conflitos e
controvérsias, neste caso, também cabe aqui.
Notoriedade: segundo Traquina, a presença de uma personalidade com importância
hierárquica aumenta a possibilidade de haver noticiabilidade. Em seis matérias diretamente
relacionadas com o Movimento, o foco e o título destacavam a atuação da vice-prefeita e
secretária de Políticas para as Mulheres de Guarapuava. Era a vice-prefeita quem citava e
incluía o Movimento.
Proximidade: por se tratar de um jornal local, a inserção de matérias relacionadas à cidade faz
parte da linha editorial do veículo.
Relevância: é a capacidade que o acontecimento tem de ter impacto sobre a vida das pessoas.
Diante dos altos índices de violência contra a mulher e a necessidade da promoção da
emancipação das mulheres (até mesmo para superar a violência), com certeza o tema tinha
bastante relevância. Os índices mostram o quanto a violência contra a mulher está
disseminada na sociedade e presente de forma velada em diversos lares guarapuavanos. Isso
faz com que o tema seja relevante e vire notícia. Sem contar que, anualmente, milhares de
pessoas se envolvem em campanhas para dar um fim à violência de gênero.
Novidade: provavelmente, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres foi a grande
novidade para as feministas da cidade, para os agentes do poder público e para as
organizações sociais. Pela primeira vez também Guarapuava tem uma mulher vice-prefeita e o
8 de março foi celebrado com mais direitos e menos flores. Tantos fatos novos proporcionam
um monitoramento da mídia e uma consequente publicidade do assunto.
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Tempo: a maior visibilidade do Movimento de Mulheres se deu em dois momentos
específicos. Em março, mês da luta das mulheres, e em novembro e dezembro, período da
Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero. O que demonstra que os
movimentos sociais contribuem na visibilidade da memória das lutas populares que
originaram as datas comemorativas.
Notabilidade: para Traquina, a cobertura jornalística está mais voltada para acontecimentos
do que para problemáticas. Esse é um dos motivos do Movimento realizar a Romaria da
Mulher e Campanha dos 16 dias, isto é, chamar a atenção da imprensa para os direitos das
mulheres.
A partir da contextualização e da relação dos acontecimentos com a tematização e os
valores notícia, pode-se perceber que o Movimento de Mulheres da Primavera contribuiu com
o agendamento das pautas feministas no Diário de Guarapuava.
4. CONCLUSÃO
A teoria da agenda-setting nos possibilitou perceber que o agendamento de notícias
com pautas feministas, em especial as pautas relacionadas aos objetivos do Movimento de
Mulheres da Primavera, são relevantes para o jornal local, Diário de Guarapuava.
Guarapuava está inserida nas estatísticas de municípios com maior índice de
feminicídios. Para as organizações feministas, a violência contra a mulher e seus assassinatos
é a forma mais cruel e radical de evidenciar o machismo presente em determinada sociedade.
Isso nos faz vislumbrar que o machismo ainda é predominante em algumas camadas sociais
da cidade de Guarapuava e/ou está diluído em todo o corpo social.
O machismo é uma construção histórica e cultural e, assim, pode ser desconstruído.
Porém, isso não se dá de forma imediata, é necessário contribuir com uma nova cultura
baseada na igualdade de gênero. Nesse sentido, a presença de pautas feministas como o
combate à violência de gênero, a promoção de políticas públicas e da emancipação das
mulheres no jornal local é uma forma de contribuir com a desconstrução dessa cultura
machista.
Pode-se dizer que essa missão de combater o machismo é relevante para o Diário de
Guarapuava, visto que por todo o ano de 2013 o jornal noticiou essas pautas e ainda foi
parceiro na realização da Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero.
Nesse sentido, é importante destacar a importância dos movimentos sociais na
reivindicação de direitos e, nesse caso em específico, o Movimento de Mulheres da
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Primavera, que há dez anos luta pelos direitos das mulheres e foi uma das organizações que
mais contribuiu para a institucionalização da Secretaria Municipal de Políticas para as
Mulheres.
Porém, para fazer valer a necessidade de combate ao machismo e à violência, muitas
pautas, acontecimentos e notícias ainda devem ganhar espaço contínuo nos meios de
comunicação. A teoria do agenda-setting defende que os efeitos do agendamento no público
dependem da sucessão de várias notícias e assuntos a longo prazo. Por isso, a insistência em
debater e agendar o tema.
Outro fator que contribuiu com o agendamento dos acontecimentos do Movimento foi
a eleição de uma das fundadoras como vice-prefeita. Isso ficou bastante evidente quando a
maioria das matérias em que o Movimento era citado tinha como título a ação da viceprefeita. Ou seja, o destaque maior era para a pessoa de notoriedade e não para o Movimento.
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: A CRESCENTE ATUAÇÃO DO JORNALISTA
COMO GESTOR DA IMAGEM ORGANIZACIONAL1
Johnny Ribas da Motta2
Denise Regina Stacheski3
RESUMO
O objetivo principal do presente artigo é analisar a importância do papel e da atuação do
jornalista como gestor da imagem organizacional em empresas brasileiras, por meio da
assessoria de comunicação. A pesquisa possibilitou realizar um mapeamento do estudo e das
temáticas existentes, referentes à comunicação empresarial, buscando identificar suas
diretrizes e seu direcionamento. Com base nas informações analisadas, foi formulada uma
hipótese, que deu início a verificação empírica, no tocante a compreender o crescimento da
atuação do jornalista como gestor da imagem corporativa, mais precisamente nas práticas de
assessoria de comunicação, que ocorrem nas organizações. A abordagem metodológica,
estudo de caso (SESC/PR) e amostra de pesquisa utilizada, possibilitou verificar alguns
resultados, entre eles as funções e a crescente atuação do jornalista como gestor da imagem
organizacional.
Palavras-chave: Jornalismo. Comunicação Organizacional. Assessoria de Comunicação.
Imagem Organizacional.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo4 é analisar a importância do papel e da atuação do jornalista
como gestor da imagem organizacional em instituições brasileiras, por meio da assessoria de
comunicação.
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Desde os primórdios da comunicação informativa, a necessidade da veracidade das
informações e a qualidade da gestão das mesmas foram indispensáveis. Dentro das
organizações, a comunicação como mecanismo-meio possibilita a captação, processamento e
distribuição de informações e significados gerados pelos agentes sociais do sistema
„organização-públicos‟ (DORNELLES, 2011, p. 37).
Com o intuito de tornar os fatos de fácil entendimento e principalmente os relatar de
maneira a manter a imagem que se refere, e estreitar a comunicação com os públicos, às
empresas começaram a adotar profissionais que fariam a administração e construção das
informações e significados organizacionais.
Parte-se da premissa que a área denominada como jornalismo empresarial é, também,
formador da imagem empresarial, da sustentabilidade, do comprometimento, das ações sociais
e fatos ocorridos dentro dos departamentos da organização, que são passados ao público por
intermédio da assessoria de comunicação, buscando a formação de uma imagem projetada da
empresa, que seja preferencialmente verídica, obedecendo ao código e conduta ética do
profissional. Jornalismo empresarial como inerente à comunicação organizacional – pois é
responsável por tratar das questões referentes aos diversos públicos de uma empresa, os
stakeholders, entre eles funcionários, fornecedores, clientes, comunidade, acionistas,
instituições de classe, imprensa, formadores de opinião e representantes de órgãos de governo
(VIEIRA, 2007).
Como metodologia de pesquisa, inicialmente, foi desenvolvido um levantamento
bibliográfico em que foram evidenciados os aspectos históricos da evolução do jornalismo,
assessoria de comunicação, e os aspectos da atuação do jornalista no mercado de trabalho da
atualidade. Depois, foi realizado um estudo de caso na empresa integrante do Sistema
Fecomércio, o Serviço Social do Comércio do Paraná (SESC/PR), instituição prestadora de
serviço para empresas do ramo comercial e de prestação de serviço. E, por fim, foi aplicada
uma pesquisa quantitativa, entre os dias 19 de setembro e 18 de outubro de 2014, com
graduados e graduandos em jornalismo da cidade de Curitiba/PR e região metropolitana.

2. ATUAÇÃO DO JORNALISTA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Para aprimorar o fluxo de informação com os públicos internos e externos, as
organizações utilizam as assessorias de Comunicação Social. Essas assessorias prestam
serviços especializados, como descritos por Kopplin e Ferrareto (2001, p. 11), elas atuam
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“coordenando as atividades de comunicação de um assessorado com seus públicos e
estabelecendo políticas e estratégias que englobam iniciativas nas áreas de Jornalismo,
Relações Públicas e Publicidade e Propaganda”. A FENAJ (2007, p. 07) complementa
dizendo que:
A ampliação das atividades das Assessorias de Imprensa nos últimos anos levou o
profissional jornalista a atuar em áreas estratégicas das empresas, tornando-se um
gestor de comunicação. E isso privilegiou a integração de outros profissionais –
relações públicas, propaganda e publicidade – numa equipe multifuncional e
eficiente.

É importante que os responsáveis pela ACS (Assessoria de Comunicação Social)
mantenham contato permanente com a diretoria, pois, esta relação permitirá que ambas as
partes estabeleçam as políticas e estratégias necessárias para a obtenção dos resultados
inerentes a comunicação. Sem esse processo não é possível garantir um bom desempenho do
desenvolvimento das atividades da ACS.
O Manual de Assessoria de Imprensa da FENAJ (2007, p. 08), cita as funções que
uma ACS pode realizar em uma organização, as atividades são:
Colaborar para a compreensão da sociedade do papel da organização;
Estabelecer uma imagem comprometida com os seus públicos;
Criar canais de comunicação internos e externos que divulguem os valores da
organização e suas atividades;
Detectar o que numa organização é de interesse público e o que pode ser aproveitado
como material jornalístico;
Desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação;
Avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação, visando alcance de
resultados positivos;
Criar instrumentos que permitam mensurar os resultados das ações desenvolvidas,
tanto junto à imprensa como aos demais públicos;
Preparar as fontes de imprensa das organizações para que atendam às demandas da
equipe de comunicação de forma eficiente e ágil.

Boa parte dos jornalistas brasileiros não trabalha em funções relacionadas à
imprensa. Em 1993, por exemplo, o Sindicato do Distrito Federal, calculou que dos 25 mil
profissionais brasileiros, metade trabalhava direta ou indiretamente com assessoria de
imprensa. No Ceará, em 1997, o Sindicato dos Jornalistas, informou que 60% da categoria
também atuavam em assessorias (DUARTE, 2001). Em 2012, levantamentos semelhantes
apontaram que 40% dos jornalistas brasileiros atuavam fora da mídia, ou seja, em algum tipo
de assessoria ou atividade que fosse necessário conhecimento jornalístico (FENAJ, 2012).
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Até o fim da década de 1960, a AI5 era um campo de atuação considerada pequena e
gerava certo desprezo pelos jornalistas. Normalmente essa atividade era exercida por pessoas
de outras áreas, habitualmente por relações públicas, que tinha incluída em sua legislação
profissional essa atividade. Duarte (2001), comenta que nessa:
[...] Época era natural jornalistas informarem que trabalhavam em relações públicas.
Ao mesmo tempo, era comum atuarem em veículos de comunicação e acumular um
ou mais empregos em órgãos públicos. A jornada de trabalho, neste caso, muitas
vezes não era cumprida. Rossi (1986, p. 45) conta que muitas repartições públicas
contratavam jornalistas com salários baixos e preferencialmente com atuação nas
redações e, ainda, que cobrissem justamente aquela repartição. [...] O objetivo era
ganhar o comprometimento dos jornalistas para obter matérias favoráveis
(BARROS, A. T.; DUARTE, J.; MARTINEZ, R. E. Comunicação: discursos,
práticas e tendências. São Paulo: Rideel, 2001).

A imagem do assessor de imprensa começou a se consolidar no Brasil a partir de
1968, logo que a censura foi instalada, neste período o fluxo de informações sofria bloqueios,
por exigência do governo. No período militar as AI tinham como principal papel o controle
das informações, evitando que a imprensa recebesse informações que comprometessem as
organizações.
No reestabelecimento da democracia e da liberdade de imprensa, as organizações
perceberam a importância da comunicação direta com a sociedade. Em virtude disso,
passaram a buscar profissionais qualificados, com o propósito de manter um relacionamento
adequado com a imprensa. As empresas privadas ofereciam várias oportunidades, e não
apenas para encontrar caminhos para que suas informações chegassem às redações, incluía-se
também nas atividades, a elaboração de produtos voltados para área da comunicação
empresarial, como revistas e jornais. (DUARTE, 2001).
Campoi (DUARTE apud CAMPOI, 2001), afirma que a migração dos jornalistas
para esta atividade, contribuiu para uma maior profissionalização e um melhor entrosamento
entre as empresas e a mídia. O mercado restrito das redações e as condições de trabalho
consideradas tranquilas, também atuaram como estopim para que os jornalistas optassem
pelas assessorias de imprensa. Outro motivo que também desencadeou essas alterações foram
os salários, que em geral, eram maiores do que os profissionais das redações.
Em meio às mudanças que ocorriam no cenário da comunicação, o mercado de
assessoria começou a ser considerado como uma opção de emprego importante para os
jornalistas que atuavam nos veículos de comunicação. Esse novo perfil de mercado fez com
5

AI: Assessoria de Imprensa
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que a AI se desenvolvessem e se consolidassem, fazendo com que o jornalismo se tornasse
uma “conexão” fundamental para o processo de informação das empresas para com a mídia.
Reforçando essa ideia e o papel da mídia, Chaparro (DUARTE apud CHAPARRO) comenta
que:
A sociedade organizada tem necessidade vital de se manifestar. São empresas,
escolas, igrejas, sindicatos, partidos políticos, grupos culturais, associações de todos
os tipos, entidades e pessoas capazes de produzir fatos, atos, falas, bens, serviços e
saberes que influenciam na atualidade (CHAPARRO, 1994, p. 14).

Os

investimentos

em

comunicação

realizados

por

algumas

organizações

possibilitavam uma maior visibilidade e serviam como exemplo para outras, Bueno
(DUARTE apud BUENO) comenta que neste período a comunicação ganhava “as entranhas
da administração pública e privada, e extrapola os limites dos tradicionais „jornaizinhos‟
internos para assumir o status de um complexo poderoso, intrinsecamente vinculado à
chamada estratégia negocial” (Bueno, 1985, p. 09).
Um exemplo considerável foi do jornalista Antônio Britto, que em 1984, quando
assessorava o então presidente Tancredo Neves, transmitia a imprensa informações em tempo
real sobre a situação do presidente e também facilitava o acesso dos jornalistas às fontes
oficiais. A partir desse período, a inserção do jornalista na área de comunicação institucional
alavancou, tornando este o principal campo de atuação, em que era comum ver um jornalista
sair da faculdade diretamente para uma assessoria de comunicação (DUARTE, 2001).
Juntamente com a assessoria de imprensa, surgiam também as publicações
empresariais, como revistas, jornais e boletins informativos, que por vez, passou a ser mais
um campo de atuação dos jornalistas em organizações não jornalísticas. Esses meios de
comunicação eram utilizados pelas empresas para a divulgação das suas atividades. Duarte
(2001) comenta que outro objetivo dessas publicações era contestar e anular os resultados
causados pelos periódicos editados pelos movimentos operários.
Nestes momentos de conflitos entre empregados e empresários, surgem os house
organs, dirigido especialmente para o público interno. Normalmente eram feitos de maneira
improvisada, por funcionários que não tinham experiência no assunto. Tavares (DUARTE
apud TAVARES) explica que essas publicações empresariais de cunho jornalístico não
tinham apenas o papel de informar os funcionários, mas também de auxiliar a diretoria a
alcançar os objetivos mercadológicos.
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Da mesma maneira que ocorreu com a assessoria de imprensa, as transformações
sociais, o surgimento de movimentos sindicais e a abertura política, fizeram com que as
organizações estabelecessem canais mais aprimorados com seus públicos, principalmente os
internos. Com todas essas mudanças ocorridas no campo empresarial, há um maior
investimento em profissionais melhores qualificados e nos produtos jornalísticos das
empresas, que agora, necessitam de uma maior qualidade.

3. O JORNALISTA COMO GESTOR DA IMAGEM ORGANIZACIONAL
Segundo Duarte (2001, p. 91) “o grande número de assessorias de imprensa aumenta
a oferta de informações para os jornalistas”, pois os jornais encontrariam algumas
dificuldades para se manter de portas abertas, se caso não dispusessem das informações
distribuídas pelas assessorias de imprensa (LIMA, 1985, p. 111).
Na maioria dos países, os serviços voltados para as práticas de assessoria de
imprensa são incluídos na filosofia e no conjunto de técnicas de relações públicas. Na Europa,
por exemplo, o modelo instituído não permite que o jornalista atue como divulgador, e só é
caracterizado como tal, o profissional que trabalhe em órgãos de imprensa, e por este motivo
não pode atuar em atividades desempenhadas por relações públicas. Em Portugal, o jornalista
que deixa de atuar em entidades jornalísticas, é obrigado a se desvincular dos sindicatos,
perdendo o direito de exercer a profissão (DUARTE, 2001).
No Brasil, esta atividade tomou rumos diferentes. Desde os anos de 1980, órgãos
como a Associação Brasileira de Imprensa e os sindicatos dos jornalistas, sustentaram que “o
relacionamento com a imprensa e a elaboração de produtos noticiosos, mesmo institucionais,
são de responsabilidade privativas da categoria” (Duarte, 2001, p. 92). Em 1986, a FENAJ
formalizou o Manual de Assessoria de Imprensa, tornando referência histórica, legitimando o
assessoramento de imprensa como prática especializada do jornalismo.
A questão é que jornalistas brasileiros sempre atuaram com divulgações, e
diferentemente de alguns países, aqui, estes profissionais podem atuar ao mesmo tempo em
veículos de comunicação e assessorias. Esse é um assunto que gera polêmica. Nucci (1992),
por exemplo, não defende essa ideia, para ele, jornalistas que atuam em assessoria de
imprensa não poderiam ser considerados assessores, pois o papel do jornalista é confrontar e
analisar, e do assessor é defender os interesses dos clientes.

262

No entanto, Chaparro (1989) difunde outro ponto de vista, ele defende o caráter
extremadamente técnico do assessor, e sustenta que a assessoria de imprensa precisa se
libertar do vínculo e da relação histórica e natural que ocorre com o marketing e o lobby. Para
ele “como atividade jornalística, a assessoria de imprensa deve assumir as funções, os
critérios e os valores do jornalismo – não apenas os técnicos, mas também os éticos”
(DUARTE apud CHAPARRO, 2001, p. 93).
Para Duarte (2001, p. 94), a ideia de Chaparro (1989) significa:
Deixar em segundo plano a característica de “assessor” do jornalista, que implica a
orientação política para a forma de apresentar os fatos - mesmo que verdadeiros,
mas pré-produzidos com base em interesses do contratante. O assessor assume
necessariamente uma opção pela organização ou fonte ao interferir na produção na
notícia, sugerindo ou dirigindo determinado enquadramento aos meios de
comunicação. Se para um jornalista a imparcialidade e o equilíbrio na apresentação
das notícias são metas – mesmo que impossíveis de serem alcançadas –, para o
assessor elas determinariam a negação de seu vínculo com um dos atores
interessados em agir na arena pública. Para uma instituição não jornalística, a
informação à sociedade não é um fim em si, como no caso da imprensa, mas um
meio de alcançar seus objetivos.

No Brasil, os jornalistas assessores de imprensa conseguiram criar padrões de
comportamentos consideráveis aceitáveis, a busca da classe por credibilidade profissional fez
com que fosse firmado está atividade como sendo da área de jornalismo. Santos e Barbi
(2000), citados por Duarte (2001) comentam sobre um estudo realizado em 14 assessorias de
imprensa de Ribeirão Preto (SP), em que foi possível concluir que:
As assessorias, por pertencerem majoritariamente a jornalistas, acabam por adotar
um padrão ético de atuação próprio desta profissão. E esses profissionais, embora
não tenham formação adequada ao exercício de assessor, têm compromisso Ético e
consciência sobre a importância e o impacto da informação junto à opinião pública
(DUARTE apud SANTOS, BARBI, 2001, p. 94).

Essa atuação do jornalista em organizações não jornalísticas passou por algumas
etapas evolutivas, para Duarte (2001), pode-se defini-las em: divulgação, edição de
publicações institucionais, assessorias de imprensa e gerenciamento do sistema de
comunicação. Essas etapas evolutivas mostram que o jornalista encontrou alternativas de
atuação, e a assessoria de imprensa é uma especialização da comunicação organizacional,
sendo esta responsável por interagir com as demais áreas, como relações públicas, editoração,
publicidade e propaganda e comunicação interna, chamados por Kunsch (2003) de “composto
de comunicação”.
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Em 2012, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), em convênio com a FENAJ, realizou uma enquete em rede
com 2.731 jornalistas de todas as unidades da federação e do exterior. Através do estímulo por
e-mails, e redes sociais, a pesquisa intitulada “Quem é o jornalista brasileiro: perfil da
profissão no país” apontou que 40% dos entrevistados atuavam em atividades fora da mídia,
em assessoria de imprensa ou comunicação, contra 55% dos profissionais que atuam na mídia.
O gráfico abaixo retrata essa porcentagem.

GRÁFICO 1 – JORNALISTAS BRASILEIROS POR ÁREA DE ATUAÇÃO
PROFISSIONAL
FONTE: UFSC, FENAJ (2012).
Outro dado importante sobre a característica dos jornalistas que atuavam fora da
mídia, apurado pela pesquisa, é que um terço dos profissionais trabalham em empresas ou
órgão públicos e outro terço, em empresas especializadas em assessoria de imprensa ou
comunicação.
A pesquisa apontou que em relação aos jornalistas que atuavam fora da mídia, 68,3%
dos profissionais eram contratados principalmente como assessores de imprensa ou
comunicação e 31,7% em outras funções. Em relação a esses profissionais que atuam em AI,
pode-se concluir que entre as principais atividades desenvolvidas nas organizações, a AI se
encontrava em primeiro lugar, representando 87,7%.
Outro fator apurado foi em relação à satisfação profissional dos jornalistas.
Concluiu-se que aqueles que atuavam fora da mídia, como em assessoria de imprensa ou
comunicação, estavam mais satisfeitos em relação ao trabalho do que aqueles que atuam na
mídia.
Os índices apurados foram: possibilidade de promoção, funções que realiza (tipo de
trabalho), carga de trabalho, remuneração, relações interpessoais, experiência de trabalho,
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possibilidade de desenvolver uma especialização, outros benefícios não salariais, prestígio
social,

possibilidade
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públicos,

linha

editorial

da

empresa/organização e qualidade de vida.

4. ESTUDO DE CASO: O SESC NO PARANÁ
O SESC Paraná foi instalado em 10 de janeiro de 1948, como Delegacia Estadual,
sendo categorizado como Departamento Nacional em 11 de setembro de 1949. O seu
desenvolvimento estratégico foi se ramificando através de unidades distribuídas por todo
estado do Paraná, com intuito de atender a grande massa populacional que o estado comporta.
O SESC/PR é mantido através da contribuição social de caráter compulsório, na qual incide
1,5% sobre a folha de pagamento de empresas do setor comerciário (FECOMÉRCIO, 2012).
Atualmente, a distribuição em Unidades de Serviço pelo estado do Paraná,
contabilizam 36, e mais quatro unidades móveis (odontologia e biblioteca). Estas unidades
são administradas pelo Departamento Regional, representante do Departamento Nacional no
Estado do Paraná.
No Departamento Regional, encontram-se as áreas fim, estas são o suporte e
administradora final dos projetos e do desempenho das unidades. As áreas fim dão início a
todos os projetos concebidos às unidades, além da administração dos mesmos, e como função
primordial a demonstração de todos os resultados financeiros e não financeiros obtidos, que
são entregues à Federação (Fecomércio Paraná).
A Fecomércio Paraná, por sua vez, é a representante do Conselho Nacional,
administradora não somente do SESC/PR, mas também do SENAC/PR e do Departamento
Regional (FECOMÉRCIO, 2012).
Para composição do estudo de caso, foi adaptado o questionário de pesquisa
institucional da autora Margarida Krohling Kunsch, publicado em seu livro “Planejamento de
Relações Públicas na Comunicação Integrada” (2003). Segundo Vieira (2009, p. 15)
questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de questões sobre
determinado tema, ele pode conter questões fechadas, múltipla escolha ou dissertativas, este
tem caráter de questionário autoaplicação. Vieira (2009, p. 18), afirma que:
Os questionários entregues aos respondentes para que eles mesmos os preencham
são denominados questionários de autoaplicação. Podem ser enviados aos
respondentes por correio, e-mail ou internet.
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Para Kunsch (2003), a pesquisa institucional buscar conhecer a organização em seu
contexto integral, através dela é possível construir um diagnóstico que possibilita estruturar
planos, projetos e programas, que visem alicerçar de forma coerente e segura as necessidades
de cada organização. Para reforçar a importância de uma pesquisa institucional, ela cita uma
definição proposta por Andrade (2003), ele explica que:
Entende-se por pesquisa institucional ou administrativa a compilação de dados
resultantes de atos administrativos ou de opiniões de diretores, chefes e
funcionários, bem assim a sua interpretação e apresentação inteligente, de molde a
permitir o levantamento da área ou das áreas, dentro da empresa, que se encontram
em dificuldades. É através desse tipo de pesquisa que se pode fazer investigações e a
crítica a respeito das normas e dos processos de organização, para explicar a atitude
e opinião dos públicos no que diz respeito a pessoal, instalações, equipamentos,
horários, localização e métodos de trabalho. Os objetivos desse tipo de pesquisa são:
descrever o que a instituição fez e o que está fazendo (descritivo), fixar normas para
o que a instituição deveria estar fazendo (normativo); analisar e definir problemas
setoriais (analítico) (KUNSCH apud ANDRADE, 2003, p. 290).

Para conhecer os trabalhos realizados pela equipe de jornalismo do SESC/PR, e
também como é estruturado e funciona o Núcleo de Comunicação e Marketing (NCM), o
questionário semiestruturado foi respondido pela jornalista do SESC/PR, Karen Sales
Bortolini. O questionário proposto foi divido em questões discursivas e objetivas.
A primeira parte buscou identificar o sistema de comunicação vigente no SESC/PR,
quanto aos públicos, à estrutura departamental, as políticas, as filosofias, os objetivos, a
missão, a visão, os valores, os fluxos, os processos e os meios utilizados pelo setor de
comunicação. Sua composição é de perguntas discursivas. A segunda parte do questionário
buscou entender as práticas relacionadas à comunicação administrativa e interna, a
comunicação institucional e comunicação mercadológica e de marketing do Núcleo de
Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio, SESC e SENAC Paraná. Esta parte
agrupou oito perguntas com formato de múltipla escolha. A terceira e última parte mensurou
os impactos das ações de comunicação nos diversos públicos da organização.
4.1 ANÁLISE DOS DADOS
Conforme o objetivo proposto neste artigo, nesta seção está descrita a análise dos
dados coletados no Serviço Social do Comércio (SESC/PR).
4.1.1 O jornalista na checagem das unidades comunicativas
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As unidades comunicativas6 que recebem o tratamento da equipe de jornalismo
advêm dos demais setores do SESC/PR, das Unidades de Serviço distribuídas pelo estado do
Paraná, feiras e eventos internos e externos. Essas informações são processadas e
transformadas em produtos que são divulgados nos meios de comunicação disponíveis.
As informações oriundas de unidades executivas, diretores, gerentes ou setores, são
distribuídas aos jornalistas para a posteriori serem processadas e resultarem em um produto
de divulgação, por meio da assessoria de comunicação, representada pela equipe de
jornalismo do SESC/PR.
O processo das unidades comunicativas consiste em recepciona-las através de emails, telefonemas e documentos de caráter informal, solicitando a necessidade de veiculação
de uma notícia ou cobertura de evento. É dever do jornalista interpretá-las e planejar o
mecanismo de divulgação. A informação é processada segundo os objetivos da mesma.
Quando as unidades comunicativas são recepcionadas pelo jornalista, é informado
qual é a finalidade de veiculação da mesma. Após o conhecimento da finalidade da
informação, a equipe de jornalismo colhe mais detalhes, em algumas situações após a
solicitação é necessária uma reunião de adequação entre a unidade executiva, área ou gestor,
para parametrizar a informação de acordo com o objetivo esperado.
Depois de realizada a parametrização junto à fonte, se necessário, a informação já
estará direcionada a seu mecanismo de divulgação. O SESC/PR utiliza como meios de
divulgação intranet corporativa, revista Fecomércio, flayers, banners, site, portal da
transparência, jornal informativo, boletins diários e um programa veiculado no canal de
internet do Youtube.
A informação é transcrita pelo jornalista responsável pela pauta e passa pela
verificação do coordenador de jornalismo do SESC/PR, que por sua vez, responde como
editor-chefe. Após o processo interno de escrita e verificação, o escopo é direcionado a fonte
da informação para verificação e aprovação. Esta mesma informação será ainda revisada e
diagramada de acordo com o meio de divulgação escolhido. Esta diagramação será realizada
pelo designer da equipe.
Com o produto diagramado, o jornalista executa a verificação e encaminha para
aprovação do coordenador. Se aprovado, o produto diagramado em sua versão final será

6

Unidades comunicativas são todos os tipos de dados e informações que participam do
processo de comunicação do SESC/PR.
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divulgado no meio necessário. Em alguns casos a informação poderá ser enviada para outros
veículos, para ser divulgada em jornais externos, sites e outros veículos de assessoria de
imprensa.
Este processamento das unidades comunicativas realizado pela equipe de jornalismo
detém um processo de retrabalho em diversas situações, a adequação da perspectiva dos
jornalistas ao objetivo de cada unidade comunicativa torna-se moroso em algumas etapas. Foi
possível observar que o jornalista trata essas informações a fim de enquadrá-las em um
contexto mais amplo, o que para informações particularmente informativas internas não se
enquadra.
Entretanto, observou-se que não há uma filtragem para as informações, daquilo que
pode ser considerado ou não unidade comunicativa. Toda solicitação de novo produto que é
enviada ao núcleo não passa por um processo de avaliação, resultando assim em um grande
volume de produtos novos, porém sem periodicidade. Este fato foi comprovado em alguns
produtos dos quais tiveram somente uma edição.
4.1.2 O jornalista na apuração das unidades comunicativas
Outra forma de atuação da equipe de jornalismo do SESC/PR é buscar a informação
na fonte. Quando um evento é realizado a equipe de jornalismo efetua a cobertura do evento
utilizando de entrevistas, registros audiovisuais e fotográficos, esta cobertura é realizada no
ambiente onde acorre o evento. Após a coleta dos dados as informações recebem o tratamento
do jornalista, a escrita do texto, e em conjunto com o fotógrafo, a escolha das fotos e vídeos,
após estas etapas e tratamentos, o produto será entregue ao designer para diagramação.
Neste caso o setor tem autonomia para veicular as unidades comunicativas sem
aprovação de outras áreas ou gestores, sendo a revisão final realizada pelo coordenador de
jornalismo do SESC/PR. Desta forma, percebeu-se durante as análises efetuadas que o
objetivo do setor de jornalismo do SESC/PR é efetivar o tratamento da imagem
organizacional.
Os eventos que são cobertores pelo setor de jornalismo, os produtos que advém do
processamento da informação realizada pelo setor, são alinhados a promover e descrever a
veracidade e o papel da organização em relação aos seus públicos.
Outra característica que foi observada e mensurada, foi à atuação da equipe de
jornalismo como gestores da imagem da instituição, reflete-se dessa maneira, o jornalista
como prospector e observador de fatos relevantes a serem comunicados aos públicos.
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Durante acompanhamento da equipe de jornalismo do SESC/PR, verificou-se que a
função dos profissionais, foi observar fatores que fundamentam uma das áreas que a
organização tem maior atuação: a área da saúde. Desta forma, a equipe procurou gerir a
imagem organizacional na forma de destacar a importância desta atuação, e as iniciativas que
são realizadas para promover ações do seu público neste enfoque.
O trabalho acima descrito revela uma característica preponderante na assessoria de
comunicação. Percebeu-se assim, que adentro do Serviço Social do Comércio, os
responsáveis em gerir a imagem organizacional são os jornalistas, a equipe desempenha a
essencial função em promover a missão da instituição através das iniciativas que são
desenvolvidas.
Conforme relacionado anteriormente, o NCM da Fecomércio, SESC e SENAC, é o
setor responsável por gerir todas as demandas comunicacionais das três entidades, entretanto,
a equipe de jornalismo do SESC/PR é a única e responsável pela gestão da imagem
organizacional da instituição a qual representa.
Neste aspecto do jornalista apurando a informação, destaca-se a efetividade da
equipe em realizar as coberturas, e a utilização da visão agregada em compreender a
importância do trabalho conjunto.
4.1.3 Graduandos e Graduados em jornalismo quanto à intenção de atuação profissional
Para fundamentar a crescente atuação do jornalista como gestor da imagem
organizacional, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório, que ocorreu entre os dias
19 de setembro e 18 de outubro de 2014. O estímulo à participação dos graduados e
graduandos em jornalismo ocorreu por e-mail e redes sociais, e a coleta de dados de forma
online. O objetivo foi mensurar a atuação e a intenção de graduandos e graduados em
jornalismo, em atuar como assessores de comunicação. A amostra intencional que compôs a
pesquisa, compreendeu graduandos e graduados em jornalismo da cidade de Curitiba/PR e
região metropolitana.
Dos respondentes 49% são do gênero masculino e 51% do gênero feminino. Destes a
maior participação compreendeu as idades entre 18 e 40 anos, totalizando um percentual de
88% do total de integrantes da pesquisa.
Dos dados mensurados, 18% demonstraram interesse em atuar em veículos
radiofônicos. Já 20% optaram pela atuação em veículos televisivos. A amostra apontou que
17% dos respondentes pretendem atuar em veículos impressos, como revistas e jornais, contra
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10% que escolheriam outras áreas além das descritas. O maior percentual da amostra
concentrou a intenção de atuação na área de assessoria de comunicação e/ou imprensa,
totalizando 34% dos respondentes.
Dentre os fatores que motivaram a escolha das áreas acima mencionadas, 14%
respondeu que as oportunidades de emprego na área escolhida foram determinantes para
escolha da área de atuação. 6% dos respondentes informaram que a remuneração foi o fator
preponderante para escolha, contra 31% que considera o trabalho e/ou a função que realiza o
fator de escolha.
A amostra também apontou que 35% dos participantes da pesquisa, afirmam que o
fator determinante para escolha está relacionado à área de interesse, e 13% considerou outros
fatores.
Conforme a amostra acima pode-se concluir que há uma pretensão de atuação dos
graduandos e graduados em jornalismo na área de assessoria de comunicação e/ou assessoria
de imprensa, tendo em vista que 44% dos respondentes da pesquisa são formados, e 56%
declararam não ser formados. Este percentual pode sugerir um interesse de migração na área
de atuação dos jornalistas, uma vez que a amostra evidenciou a pretensão dos respondentes.

5. CONCLUSÃO
De acordo com o objetivo proposto, foram evidenciados aspectos importantes da
crescente atuação de jornalistas em assessoria de comunicação.
Durante a coleta dos dados foi destacada a intenção dos graduados e graduandos na
cidade de Curitiba/PR e região metropolitana, em relação à atuação como profissional de
jornalismo. Os resultados obtidos permitiram evidenciar a intenção destes jornalistas em
atuarem como gestores da comunicação organizacional.
A FENAJ (2007) destaca que a inserção do jornalista, associado a relações públicas e
publicidade e propaganda, resulta em uma poderosa equipe, responsável pelo tratamento da
imagem organizacional. Nesta função, o jornalista ajuda no processo de construção e
manutenção da imagem institucional. A influência do jornalista na área de assessoria de
comunicação traz competências que resultam em processos bem estruturados e geridos.
Algo que também foi observado neste estudo, é a busca por conhecimento da parte
dos jornalistas em aperfeiçoar-se como assessores da comunicação organizacional, o que
resulta em um valor maior dos produtos e do que é realizado pela equipe.
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Contudo, afirma-se a hipótese inicial, que a atuação do jornalista como gestor da
imagem organizacional tem sido crescente. Os motivos que podem influenciar esta crescente
atuação foram mencionados durante a pesquisa, relatando que pode estar ligada a formação do
jornalista que compete com a assessoria de comunicação, e também, quanto à própria intenção
do jornalista em atuar nesta área.
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JORNALISMO E SEO: DAS TÉCNICAS TRADICIONAIS DE ESCRITA
JORNALÍSTICA À MEDIAÇÃO DAS MÁQUINAS 1
Ana Paula Pinto de Carvalho2
RESUMO
O presente artigo busca analisar a evolução das técnicas de escrita jornalística em razão das
necessidades de o conteúdo estar cada vez melhor posicionado em meio ao universo de
informações apresentado ao leitor na internet. Para isso, a metodologia prevê revisão
bibliográfica de autores que relatam as técnicas convencionais do jornalismo e os que trazem
conceitos de webjornalismo, além da análise da convergência do jornalismo e da internet.
Entre as hipóteses que sustentam tal observação, destaca-se a nova realidade nas redações
jornalísticas, cuja apresentação do conteúdo ao leitor é precedida por uma etapa mediada por
máquinas, em especial os sites de busca, através dos quais as pessoas pesquisam temas
diversos que são apresentados nos primeiros lugares obedecendo a vários critérios, entre eles
as técnicas de webwriting. Palavras-chave e repetições de termos estratégicos fazem parte do
cotidiano de escrita dos jornalistas para potencializar o ranqueamento nos buscadores. A
análise dessa realidade levou em consideração o portal G1, das Organizações Globo, um dos
maiores portais de conteúdo da internet. Durante a semana de 29 de junho a 3 de julho, foi
analisada a principal manchete apresentada na parte da manhã do portal, já que o conteúdo é
bastante dinâmico. Entre os resultados obtidos, as matérias trazem sempre cruzamento de
links para que o leitor permaneça mais tempo na página, além de repetição de termos e
palavras-chave, demonstrando ser uma estratégia de negócio que passa a ser incorporada pelo
jornalismo brasileiro.
Palavras-chave: Jornalismo. Webjornalismo. Internet. Convergência. Google.SEO.

1. INTRODUÇÃO
Uma verdadeira Babel representa o ciberespaço em que milhares de pessoas
mergulham a todo instante para realizar buscas diversas e inclusive consumir notícias
diariamente, em que as matérias jornalísticas compõem uma só teia. É nesse contexto que, nas
palavras de Lévy (1999, p.107), “virtualmente, todos os textos formam um único hipertexto,
uma única camada textual fluida”. Se representou um desafio à sociedade transpor da cultura
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da oralidade para a escrita, como bem delineia o autor, também o é a passagem para a
sociedade tecnologizada, mediada por máquinas em suas várias facetas. Na práxis do
jornalismo não é diferente. A partir do uso comercial da internet, os veículos de comunicação
passam a fazer parte desse conjunto de comunicação interativa.
Escrever um texto jornalístico requer, atualmente, obedecer às operações robotizadas
que definem a forma como será apresentado o conteúdo, atendendo a uma lógica de levar ao
público informações sequenciadas conforme a programação dos algoritmos de sites de busca.
Para atestar essa realidade, será feito estudo inicial com a principal manchete
veiculada pelo portal de notícias G13, pertencente às Organizações Globo. A escolha leva em
consideração seu posicionamento entre os dez mais acessados portais do país. De acordo com
o ranking Alexa4, o site ocupa a 6ª posição no Brasil em relação à audiência. O ranking de
audiência é calculado segundo uma combinação entre visitantes diários ao site e número de
pageviews durante o mês anterior. Desconsiderando os sites do Google Brasil, Facebook,
Google Internacional e Youtube, que aparecem nas quatro primeiras colocações,
respectivamente, o portal figura em 2º lugar, só perdendo para o portal UOL.
De acordo com a ComScore, empresa provedora de audiência online, o portal G1
possui cerca de 42 milhões de visitantes únicos ao mês. Entre os visitantes únicos por mês,
conforme ranking Alexa, 24,5% dos internautas buscam o portal por meio do Google, seguido
do Facebook (12,5%). Isso demonstra uma forte correlação entre os mecanismos de busca
para ordenar o conteúdo jornalístico e apresentá-lo ao internauta.
O período analisado envolve a semana de 29 de junho a 3 de julho de 2015 e foi
escolhido por conveniência. Importante ressaltar que foram analisadas manchetes exibidas no
portal por volta das 9 horas por ser apresentada, na maioria das vezes, a notícia da parte da
manhã.
Esse levantamento inicial pretende identificar os principais termos utilizados em
conformidade com as estratégias de SEO das principais notícias na entrada do portal, as
chamadas “manchetes” do jornalismo impresso, além de outros elementos que reforçam esse
ranqueamento, como infográficos, hiperlinks, cruzamento entre notícias no próprio portal de
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notícias e vídeos. Desse conjunto de informações, vai ser construída a análise sobre as novas
técnicas jornalísticas a serviço da audiência que se configura nos meios virtuais.

2. A NOTÍCIA COMO MERCADORIA
Na atualidade, está cada vez mais evidente a relação da imprensa como mercadoria,
exposta em vitrines virtuais pelas quais o leitor recebe diversas informações que chegam
conforme os investimentos em técnicas de escrita alinhadas com as exigências da tecnologia.
Mas não é de hoje que a imprensa é retratada como mercadoria. Anderson (2008) sinaliza que
as letras, antes restritas a determinados grupos que detinham o poder, passam a ganhar uma
massa de leitores graças a iniciativas centradas na obtenção do lucro.
Conforme explica Anderson (2008), havia no ano 1500 livreiros com interesse único e
exclusivamente na venda de produtos, procurando, para isso, obras que chegassem a um
número elevado de público. Resultou que Martinho Lutero, ao afixar suas teses em 1517, nas
portas da igreja, inaugurou um novo tempo, fazendo chegar ao leitor de massa suas traduções
da Bíblia. Como bem narra Anderson (2008, p. 74), “Lutero se tornou o primeiro autor de
best-sellers conhecido como tal. Ou, em outras palavras, o primeiro autor capaz de ‘vender’
os seus novos livros pela fama do próprio nome”.
Já o conceito de que a imprensa atua como instituição de suporte ao capitalismo é
reforçado por Marcondes (1989) como sendo um elemento fundamental à manutenção do
sistema. E vai além ao apontar que

Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos
estéticos, emocionais e sensacionais; para isso a informação sofre um tratamento que a
adapta às normas mercadológicas [...]. Além do mais, ela é um meio de manipulação
ideológica de grupos de poder social e uma forma de poder político. Ela pertence,
portanto, ao jogo de forças da sociedade e só é compreensível por meio de sua lógica
(MARCONDES, 1989, p. 13).

Essa afirmação continua válida na atualidade, especialmente no final do século XX,
com os avanços tecnológicos permeando toda sociedade, da forma de se fazer negócios às
práticas comunicacionais. Como pondera Castells (2003), três processos possibilitaram o
surgimento da nova estrutura social, como a demanda por uma economia flexível, os clamores
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da sociedade pela liberdade individual e os avanços extraordinários na computação e nas
telecomunicações.

3. A INTERNET COMO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
A origem do uso da internet como sistema de comunicação guarda certa semelhança
com o surgimento dos primeiros livros impressos, uma vez que a linguagem e a lógica da
internet só eram compreendidas pelos letrados em tecnologia, profissionais que sabem
transformar os códigos e apresentá-los da forma como se conhecem hoje os websites ou
portais de conteúdo.No entanto, a internet mostrou-se flexível, semelhante ao seu próprio
surgimento. Castells ressalta que a internet e a sociedade mutuamente se modificam ao
afirmar que
...a comunicação consciente (linguagem humana) é o que faz a especificidade
biológica da espécie humana. Como nossa prática é baseada na comunicação, e a
Internet transforma o modo como nos comunicamos, nossas vidas são profundamente
afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por outro lado, ao usá-la de muitas
maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo padrão sociotécnico emerge
dessa interação (CASTELLS, 2003, p. 10).

Embora seja verdadeira essa percepção, outro autor vem afirmar ser necessário deixar
de lado a ideologia de que as pessoas podem fazer tudo por si (do it yourself) a partir da
internet e do acesso a diferentes tipos de informação. Para Wolton (2012), não há informação
transparente, mas, sendo livre o acesso, fica facilitado utilizar os sistemas para quem o sabe.
O problema é justamente ter consciência do que procurar em um universo de informações.
se a comunicação foi durante muito tempo um bem raro e restrito, como ela pode
tornar-se tão rapidamente abundante e pacífica, sem que haja uma intervenção em
algum lugar de uma transfiguração de estatuto e de modificação dos desafios que lhe
dizem respeito? (WOLTON, 2012, p. 137-138).

Essa indagação é respondida quando se faz uma busca por algum assunto e a máquina,
a mediadora dessas informações, apresenta diversos conteúdos seguindo uma determinada
ordem que inclui aqueles que atendem a certos pré-requisitos de linguagem configurada para
tal. De acordo com estudo da Mainstreethost, uma agência digital norte-americana, são feitas
131 milhões de pesquisas mensalmente pelos motores de busca. Desses, 75% dos usuários
não passam da primeira página de resultados, levando a crer ao leitor que o resumo de itens da
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primeira página é suficiente para a tomada de decisão para ler determinada notícia dado o
poder representado pelo buscador.
Nesse aspecto, chega-se ao conceito de mediação existente mesmo quando os teóricos
preconizam não existir. Mediação aqui é tida como retransmissão de versões que não se pode
observar por conta própria. McQuail (2013, p. 85) alerta para um dos tipos de medição
chamado de ‘interação mediada’ e envolve algum meio técnico, como papel, cabos elétricos e
assim por diante. Para o teórico, “as tecnologias provavelmente não terão um impacto direto
sobre as práticas culturais, seus efeitos são mediados através de uma instituição relevante,
neste caso, a mídia de massa” (McQUAIL, 2013, p. 125).
No entanto, o mesmo autor ressalta que, embora os meios de comunicação controlem
o fluxo de informações sobre as notícias, as novas mídias fazem surgir um novo ambiente de
ampla conectividade, permitindo a difusão entre os papéis de emissor e receptor. Hoje, mais
do que nunca, esse controle parece inexistir, uma vez que é tênue a linha existente entre
profissionais e amadores, entre produtores e consumidores, dando origem a termos novos,
como “prossumidor” e “produssuário”.
...parece haver consequências potenciais para as estruturas e profissões de mídia, e o
controle que os meios de comunicação costumavam ter de seu próprio conteúdo não
existe mais. Por outro lado, muito do ´prossumismo´ também é incentivado e gerado
pela ´grande mídia´, para seus próprios propósitos e muitas outras atividades que
começaram como um caráter inovador e se tornaram normalizadas e comercializadas
(McQUAIL, 2013, p. 314).

Assim como a mídia influencia o discurso dos indivíduos, existe hoje um ambiente em
que as pessoas, em sua rede de conexões, também fazem o caminho inverso e em muitos
casos se torna foco de assunto tratado pela mídia.

4. JORNALISMO EM TEMPOS DE SEO
Na origem do jornalismo, conforme atesta Casado (2002), técnicas jornalísticas
supunham um só emissor, representado pelo veículo de comunicação, e o receptor, constituído
por um público difuso e de difícil classificação, a massa. Em se tratando de comunicação, no
entanto, a complexidade é maior, já que envolve a estrutura das relações. Um dos estudiosos
que rompe com essa visão unidirecional é Stuart Hall (2003), considerando o receptor como
um ente da prática comunicacional capaz de interpretar o conteúdo transmitido.O público
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pode receber o conteúdo da forma como foi gerado pelo emissor, colocando o receptor na
posição de quem “decodifica a mensagem nos termos do código referencial no qual ela foi
codificada”, segundo Hall (2003, p. 377). Nesse sentido, ele estaria operando dentro do
código dominante.
Interessa neste artigo o estudo das outras duas hipóteses elencadas por Stuart Hall,
especialmente quando a decodificação ocorre em situações adversas ao que o emissor
inicialmente intentou. É o que o autor denomina “código negociado” e “código de oposição”.
No caso do “código negociado”, o público pode até concordar em parte com o conteúdo
hegemônico, mas se opõe em outras situações postuladas pelo emissor. Já no “código de
oposição”, cuja conceituação serve muito bem à realidade atual, acontece o embate, uma
verdadeira ruptura entre o conteúdo hegemônico e a recepção (HALL, 2003). Dar significado
aos acontecimentos é a matéria-prima dos jornalistas e uma das ferramentas para tal são as
técnicas jornalísticas da escrita. Assim, escrever para o público no início dos jornais
impressos, de acordo com Lage (1986), envolvia certas características do texto informacional,
tais como expressões aceitas no registro formal, objetividade e, ao mesmo tempo, certo grau
de proximidade com os públicos.
Para outros autores, entre os quais Medina (1988), o texto jornalístico deve obedecer a
uma estrutura que privilegia frases curtas, simples, ordem direta, mas evitando-se o uso de
repetições. A autora ressalta ser permitida a repetição em casos específicos, principalmente
para contribuir para a percepção ou para a memorização da informação dos textos. Reside aí
um dos paradigmas do jornalismo que se pratica hoje, cuja leitura pelos motores de busca
torna necessária a revisão desses conceitos.
No cenário de plena conectividade, existem outras inovações a serem consideradas na
internet que a diferencia das mídias anteriores, como os mecanismos de pesquisa, uma
presença muito influente na comunicação. McQuail (2013) situa esses mecanismos como
sendo, em essência, um catálogo de conteúdos na rede, semelhante às enciclopédias do
passado ou das bibliotecas. Se reunir coletâneas é um recurso já existente, novo é o uso feito
pelos indivíduos, tornando os mecanismos de busca indispensáveis para muitos objetivos
pessoais, sociais e comerciais, especialmente porque são hoje a principal porta de entrada para
o conteúdo. Segundo McQuail (2013, p. 352), “sua importância é comparável, em muitos
aspectos, à da notícia”. No entanto, autores ainda não entraram em consenso sobre a forma
mais adequada de conceituação, podendo se configurar como gênero, mídia ou tecnologia
aplicada.
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Além disso, como descreve o autor, “os mecanismos de pesquisa são financiados
quase que totalmente por publicidade ou pagamento para inclusão, afetando inevitavelmente a
ordem de exibição dos itens” (McQUAIL, 2013, p. 353). Como não há mais monopólio para
divulgação de notícias, residindo aí a diversidade de fontes com as quais os mecanismos de
busca se alimentam.
Uma comparação do serviço de notícias do Google com o jornalismo tradicional
concluiu que a diferença se dá essencialmente entre um modo “interpretativo” de
estruturação das notícias de forma ordenada e o modo do Google, de informações
mais fragmentárias a partir de fontes múltiplas, que promove a diversidade de pontos
de vista, mas não dá nenhuma indicação de preferência ou legitimidade relativa
(McQUAIL, 2013, p. 353-354).

Mesmo que a Internet tenha surgido na década de 1960, foi a partir de 1995 que
passou a ser utilizada para fins mercadológicos, nascendo aí as transformações pelas quais as
técnicas de escrita jornalística, assim como a sociedade, tiveram que se adaptar. Embora não
seja propósito do presente artigo detalhar a arquitetura que permite apresentar ao leitor a
primeira ou a nona aparição de uma busca, o que se pretende aqui explicitar é a relação entre a
forma como os jornalistas tiveram que alterar seu modo de escrita para potencializar a
aparição da sua matéria nos primeiros resultados de buscas.
No entanto, é preciso também refletir sobre o papel da internet como libertária das
mídias de massa, já que esse dito poder libertador é um dos grandes mitos que a cerca. A
informação sem hierarquia seria outra mitologia, assim como a concepção de tempo e espaço.
Wolton (2012) compara essa fartura aos hipermercados, disponibilizando ao internauta grande
possibilidade de consumir informação e comunicação.
Diante da realidade de que o campo informacional se expandiu e agora não possui
mais fronteiras, uma mudança sociocultural se impõe à produção de conteúdo online. Hall
(2006) ressalta que não há mais delimitações físicas e esse leitor é cada vez mais difuso, para
quem a globalização levou à existência de sistemas de comunicação interligados, deslocando
as pessoas de tempo, espaço e lugar. O autor defende que
...somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual nos fazendo
apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece
possível fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja
como sonho, que contribuiu para esse efeito de “supermercado cultural” (HALL,
2006, p. 75).
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Esse “supermercado cultural” é formado por prateleiras categorizadas pelas diversas
editorias que formam o jornalismo e, por isso mesmo, podem ser escolhidos pelos internautas
conforme seu perfil de consumo da notícia. Daí a importância de que o jornalista torne cada
vez mais relevantes elementos que antes eram tidos como complementares, a exemplo dos
infográficos e vídeos.
A evolução da infraestrutura envolvendo as TICs Tecnologia da Informação e
Comunicação) também influencia esse cenário, incluindo maior acesso a equipamentos de
informática, à banda larga e aos serviços de internet em diversos dispositivos, transformando
a sociedade e o ambiente em permanente conectividade.
Já a penetração dos serviços de internet atinge cerca de 40% da população mundial,
representando que 2,7 bilhões de pessoas estão online. Paralelamente, o valor dos serviços de
internet vem diminuindo com o passar dos anos. De 2008 a 2012, a queda no preço foi de
82%. No entanto, a distribuição pelo globo não é homogêneo, uma vez que a Europa é o
continente com maior alcance de internet, com 75% da população. Em seguida, a ITU lista as
Américas (Norte, Central e Sul), com 61% de penetração, Ásia (32%) e África, cujo alcance é
de apenas 16%.
Estudos do mesmo órgão da ONU mostram a evolução do uso da internet ao longo dos
últimos 15 anos. De acordo com a pesquisa intitulada “Millenium Development Goals
(MDGs) 2000-2015: ICT revolution and remaining gaps”, em 2000 havia 400 milhões de
usuários da internet, enquanto a estimativa para 2015 é de 3,2 bilhões. Além disso, os países
em desenvolvimento estão aumentando sua presença no mundo online. Para cada usuário
situado nos países desenvolvidos, existem dois em países desenvolvidos. No entanto, o estudo
aponta um longo caminho para disseminação ampla da internet. Cerca de 4 milhões de
pessoas ainda não têm acesso à internet, o que representa dois terços da população situada nos
países em desenvolvimento.
A partir dessa realidade formada por infovias de comunicação em âmbito global,
Miranda (2004) redefine o papel do jornalista como sendo uma adaptação ao que ele
denomina, ao contrário de outros estudiosos, como novo meio de comunicação e suas
características próprias. Miranda (2004, p. 23) define que “a atividade jornalística consiste na
produção de sentido e quem produz é o jornalista profissional. É fundamental que este
conheça as técnicas, e saiba operá-las”.
Com a evolução da internet e dos mecanismos de busca para indexar conteúdo, as
pessoas por vezes utilizam essa ferramenta para acessar as notícias. Assim, escrever
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jornalisticamente passou a ser sinônimo de formular textos para a leitura das máquinas, sendo
o elemento mais relevante nessa nova estrutura a chamada densidade da palavra-chave.
Gabriel (2010) detalha ser necessária a repetição de pelo menos 200 a 300 vezes a palavrachave ao longo do texto. Essa palavra-chave vai variar conforme o texto em questão, podendo
ser utilizados sinônimos, mas sempre girando em torno do assunto principal da matéria e
como as pessoas buscam os determinados termos. Daí a importância de mudanças no ensino
do Jornalismo para uma realidade vivenciada não apenas nas redações, mas nas empresas, nas
agências de marketing digital e outros formatos que vão demandar um profissional com
especialização acurada para aplicar as técnicas em prol de maior visibilidade.

5. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO PORTAL G1
Como forma de adaptação ao novo formato por meio do qual as pessoas consomem
conteúdo na atualidade, o portal G1 da Rede Globo é um dos veículos de comunicação
virtuais mais acessados do Brasil. São cerca de 42 milhões de visitantes únicos ao mês,
segundo levantamento feito pela ComScore, provedora de análise de audiência online. Na
análise das notícias sob o ponto de vista de estratégias de SEO, foram levadas em
consideração a manchete principal que aparece em maior destaque na abertura do portal entre
os dias 29 de junho e 3 de julho de 2015.
No dia 29 de junho, a abertura do portal retratava como manchete principal matéria
com o título “Petrobras reduz investimentos em 37% em novo plano de negócios” 5. A
estratégia de SEO já se nota no início da matéria, em que é exibido um vídeo abaixo do título,
com matéria exibida pela Globonews, pertencente ao mesmo grupo, sobre o mesmo assunto.
Ao digitar no buscador Google o termo “investimentos Petrobras”, excetuando o site oficial
da estatal exibindo a notícia, aparece como primeiro veículo de comunicação o portal G1.
Já no dia 30 de junho, a manchete exibia o título “Grécia não vai pagar FMI nesta
terça, diz ministro”6, exibindo quatro vídeos ao longo da matéria. Atendendo à estratégia de

5

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/06/petrobras-reduzinvestimentos-em-37-em-novo-plano-de-negocios.html

6

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/grecia-nao-vai-pagar-fmi-nesta-tercadiz-ministro.html
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SEO, várias palavras exibem hiperlinks7 para que o leitor seja levado a uma outra matéria
correlata sobre o tema. Foram seis hiperlinks ao longo do texto e outros dez sugerindo outras
informações para o internauta se aprofundar sobre o assunto. A estratégia é utilizada para
aumentar a permanência do internauta dentro do portal, justificando a audiência e, com isso, o
valor da publicidade via banners no veículo online, conforme atesta Gabriel (2010). Para tal,
a autora detalha a existência das chamadas métricas frias (cold measurements), que são
“métricas tradicionais que medem alcance (page views), frequência (visitas), tempo gasto etc”
(GABRIEL, 2010, p. 334).
No dia 1º de julho, o portal exibia a manchete “Câmara rejeita reduzir maioridade
penal em casos de crimes graves”8, com quatro vídeos que prolongam o tempo em que o
internauta pode permanecer na página. O termo PEC, que significa Proposta de Emenda à
Constituição, foi exibido oito vezes ao longo da matéria, porque é essa a expressão que
precede o tema polêmico e que tomou conta do noticiário nos primeiros dias do mês de julho.
Essa exibição segue o que Gabriel (2010) atesta como necessário para reforçar o
Já no dia 2 de julho, a matéria versava com o título “Após manobra, Câmara aprova
proposta para reduzir maioridade”9, novamente exibindo vídeos. Dessa vez, foram seis no
total ao longo do texto, além de oito hiperlinks. PEC, Eduardo Cunha, Câmara e maioridade
penal foram os termos mais repetidos ao longo da matéria, reforçando a estratégia de SEO.
O título “Sim assume ligeira liderança em sondagem sobre referendo na Grécia”10 traz
a manchete do dia 3 de julho. Uma foto abre a matéria e um infográfico explicando as razões
contrárias e a favor do referendo, que são, ao lado dos vídeos, bem pontuados pelo Google
para ranqueamento das páginas.

5

Hiperlinks consistem em links que vão de uma página da web ou arquivo para outra
(o). Com frequência, o destino é outra página da web, mas pode também ser uma figura, um
arquivo multimídia, um documento, um endereço de email ou um programa.
8

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/camara-rejeita-reducao-da-maioridadepara-crimes-graves.html

9

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/07/apos-rejeitar-pec-camara-aprova-novotexto-que-reduz-maioridade.html

10

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/sim-assume-ligeira-lideranca-emsondagem-sobre-referendo-na-grecia.html
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6. CONCLUSÕES
Sempre que um conjunto de palavra é digitado nos mecanismos de busca na internet,
um verdadeiro arsenal de operações robotizadas é colocado em ação e, ao contrário do que se
supõe, não é o acesso democrático a um universo de informações que se coloca à disposição
do internauta. Atendendo a uma ordem financeira, com a compra de palavras-chave nos
chamados links patrocinados, ou estruturação do texto jornalístico com técnicas de SEO, a
lógica apresentada nas páginas de busca obedece a uma série de critérios mercadológicos e de
lógica computacional.
Esse levantamento inicial sinaliza que os textos jornalísticos cada vez mais utilizam
recursos complementares e que favorecem sua aparição no topo dos buscadores, como vídeos,
infográficos, hiperlinks. Já as palavras-chave, ao contrário do que o ensino do jornalismo
convencional condena, precisam ser repetidas ao longo do texto, o que demonstra que as
técnicas jornalísticas tradicionais precisam acompanhar essas novas exigências do mercado,
em que os buscadores definem qual notícia será mostrada em primeiro lugar ao internauta.
Não há caminho de volta para o jornalismo a não ser atender a esse novo cenário, colocando à
mostra os objetivos em busca de audiência de seu produto, a batalha pelo clique do leitor a
todo custo, rendendo-se à operação robotizada dos sites de busca.
Assim, antes de escrever para o público receptor, o jornalista de hoje tem que formular suas
matérias atendendo a uma série de atributos criptografados pela linguagem computacional.
São esses signos tecnicistas os responsáveis pelo ranqueamento para os buscadores que, como
consequência,

apresentam

o

conteúdo

jornalístico

ao

internauta.

Assim,

pensar

jornalisticamente é, antes de tudo, encadear o pensamento de forma a submeter a escrita a
técnicas de webriting.
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A EXPERIÊNCIA DE MOÇAMBICANOS COM EDUCOMUNICAÇÃO
E COMUNICAÇÃO POPULAR EM CURITIBA1
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Toni André Scharlau (UFPR/UEM)5
RESUMO
Apresentamos uma análise dos trabalhos de educomunicação e comunicação popular
resultantes da cooperação para intercâmbio entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Moçambique. A exemplo do que já ocorre no
Brasil por meio do Núcleo de Comunicação e Educação Popular, busca-se estimular naquele
país a discussão sobre comunicação popular e assessorar movimentos sociais e comunidades,
a fim de promover a democratização dos meios de comunicação e a educação por meio do uso
de ferramentas de comunicação, conforme bibliografia específica já consolidada no Brasil.
Neste artigo apresentamos de que maneira o intercâmbio pode ter contribuído para que este
objetivo seja cumprido, tendo como base relatos dos próprios intercambistas.
Palavras-chave: Intercâmbio. Brasil. Moçambique. Comunicação Popular. Democratização.
Educomunicação.
1. INTRODUÇÃO
O Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP), programa de extensão
vinculado ao curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná, criado em
2003, tem desenvolvido uma série de iniciativas que visam à promoção da educomunicação e
do direito de acesso à comunicação e informação a grupos da sociedade6.
Dentre as iniciativas desenvolvidas, destaca-se a cooperação firmada entre a
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2
Professor doutor da UFPR, graduado em Jornalismo. Email: guilhermegdecarvalho@hotmail.com.
3
Professor doutor da UFPR, graduado em Jornalismo. Email: mmessagi@gmail.com.
4
Estudante de Jornalismo da UFPR. E-mail: plinio_luis@hotmail.com.
5
Professor doutor da UFPR em pós-doutorado na Universidade Eduardo Mondlane, graduado em Jornalismo.
Email: toniandre@gmail.com.
6
Atualmente, o NCEP conta com cinco parcerias consolidadas: Colégio Estadual Manoel Ribas, Escola Estadual
Herbert de Souza (onde se desenvolvem projetos de educomunicação a partir da produção de programas de
rádio-escola), Centro de Socioeducação de Fazenda Rio Grande (Cense) (onde se desenvolvem oficinas para a
produção de programas em áudio), Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) (no qual se desenvolve o
jornal A Laje, voltado para a população de rua de Curitiba, por meio de iniciativas de comunicação popular) e
Associação de Moradores da Vila Eldorado, onde se desenvolve jornal comunitário Folha do Sabará, um
impresso local. Mais recentemente o NCEP firmou parceria com a Casa Latino-Americano (Casla), cujo objetivo
é o desenvolvimento de oficinas e apoio para atividades de comunicação com o público de imigrantes atendidos.
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Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em
2014, cujo objetivo é garantir o desenvolvimento de projetos de educomunicação e
comunicação popular em Moçambique, a partir da experiência brasileira. Sob coordenação do
professor Dr. Toni André Scharlau, iniciou-se este ano um trabalho que visa a organização de
atividades na área por meio da constituição do Núcleo de Educação Comunicação Social
(NECS) em Maputo, capital de Moçambique.
A cooperação previa também um programa de intercâmbio que incluiu o envio de
estudantes da UFPR para a UEM e vice-versa. No Brasil, os intercambistas tinham como
objetivo a apreensão de práticas e de conhecimentos que pudessem contribuir para poder atuar
na área em Moçambique, quando retornassem ao seu país de origem.
O objetivo geral da iniciativa seria estimular a discussão sobre comunicação popular
e assessorar movimentos sociais e comunidades em Moçambique, a exemplo do que já ocorre
no Brasil, a fim de promover a democratização dos meios de comunicação e a educação por
meio do uso de ferramentas de comunicação, conforme bibliografia específica já consolidada
no Brasil.
Neste artigo apresentamos de que maneira o intercâmbio pode ter contribuído para
que este objetivo seja cumprido, tendo como base relatos dos próprios intercambistas.
Apresentamos também, dados a respeito do trabalho desenvolvido tanto em Curitiba como em
Maputo.
Estes escritos são resultado do trabalho desenvolvido na UFPR e na UEM e conta
com financiamento da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da UFPR, da Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis (Probem), da Fundação Araucária e da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes).
2. A COOPERAÇÃO UFPR-UEM
Em 2014 o NCEP iniciou um trabalho internacional, por meio de uma de parceria
entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo,
Moçambique. Por meio de um compromisso de cooperação entre as instituições, o professor
responsável pelo projeto Dr. Toni André Scharlau Vieira, apresentou a proposta de criar uma
cultura de educomunicação naquele país, tendo como modelo o NCEP. A parceria foi
viabilizada pelo programa da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) e
tem o professor Doutor João Miguel, atual diretor da Escola de Comunicações e Artes, como
responsável local pela pesquisa.
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A fim de acelerar a implantação da proposta em Moçambique, o projeto também
incluiu o intercâmbio de estudantes das duas universidades. Foram selecionadas cinco
estudantes de graduação da UFPR para o desenvolvimento do projeto em Moçambique, dos
cursos de jornalismo, relações públicas e pedagogia, respeitando as regras para candidatura
expostas em edital. Delas, três cursam jornalismo e participaram do NCEP da UFPR por pelo
menos um ano, uma cursa Relações Públicas, e uma é estudante de Pedagogia. Estes
estudantes viajaram no mês de março para Moçambique e retornaram em julho de 2015.
Em contrapartida, três estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, do curso de
jornalismo da Escola de Comunicação e Artes, foram acolhidos na UFPR, entre os meses de
março e junho de 2015, seguindo também um edital de seleção na instituição. Eles foram
matriculados no curso da UFPR, cumprindo a grade disponível e também integraram o NCEP,
participando das reuniões e das atividades propostas pelo Núcleo e em suas parcerias.
O objetivo do intercâmbio era possibilitar a troca de experiências que permitisse não
apenas a implantação do projeto em Moçambique, o primeiro na área de comunicação popular
e com foco em educomunicação do país, mas também a perpetuação do NECS no país
africano, após o retorno da “missão” brasileira a Moçambique. No Brasil, a participação dos
moçambicanos seria vista como uma experiência enriquecedora para ambas as universidades.
O intercâmbio previa a permanência de alunos no Brasil, matriculados no curso de
Jornalismo da UFPR, durante um semestre letivo, de modo que pudessem cumprir os créditos
necessários para o seu curso de origem na Mondlane, e também a participação deles nos
projetos já em desenvolvimento no NCEP. A intenção era que estes estudantes tivessem
contato com o trabalho extensionista desenvolvido em Curitiba, de modo que pudessem
retornar a Moçambique compreendendo a aplicação metodológica de atividades de
educomunicação e comunicação popular e que pudessem contribuir com o NECS a partir do
retorno ao seu país de origem.
De outro lado, os alunos da UFPR deveriam levar seu aprendizado baseados na
experiência desenvolvida no Brasil, a partir das pesquisas e da participação em projetos
extensionistas, para ser aplicada no NECS.
As estudantes brasileiras chegaram a Maputo, Moçambique, capital do país e onde o
projeto é desenvolvido, no final de março, e a movimentação para os trabalhos iniciou logo
em seguida. O primeiro passo foi reunir os estudantes da Escola de Comunicação e Artes
(ECA) da Universidade Eduardo Mondlane interessados em participar do projeto e definir
qual seria o sistema de avaliação e encontro do programa e o nome que ele deveria receber.
Por conta da disponibilidade da maioria dos estudantes interessados, ficou estipulado que
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haveria uma reunião do grupo às quartas-feiras para avaliação do programa, com os relatos de
cada projeto, e também para reflexão e discussão de textos sobre educomunicação, quando
fosse considerado necessário ou interessante. Além disso, outro dia da semana seria dedicado
à execução dos projetos in loco, dependendo, neste caso, do que fosse combinado com os
parceiros. O nome escolhido pela equipe foi Núcleo de Educação e Comunicação Popular
(NECS), por considerar que os dois aspectos principais da educomunicação – educação e
comunicação – não poderiam estar de fora do nome que identificaria o projeto.
Para esta primeira fase do projeto, as escolas da região central de Maputo foram
consideradas os locais ideais para atuação do grupo, uma vez que a UEM não conta com
bolsas ou auxílios para estudantes que fazem extensão universitária – o NECS é o primeiro
projeto de extensão da universidade, se considerarmos os três pilares da extensão – e muitos
estudantes moram longe do campus de comunicação e não têm condições, principalmente
financeiras, para pagar transporte para outras áreas da cidade unicamente para desenvolver o
projeto. Uma vez escolhidas as escolas da região central, os estudantes podem se deslocar a pé
da ECA, que fica no centro da cidade, até os locais onde o projeto é desenvolvido.
A parceria para realização do projeto foi aprovada pela Direção de Educação da cidade
de Maputo para atuar nas escolas e o sinal de interesse de três escolas. As instituições que se
mostraram interessadas em desenvolver um projeto de educomunicação com seus alunos
foram: Escola Secundária Francisco Mayanga e a Escola Secundária de Alto-Maé - escolas
secundárias recebem alunos a partir dos 13 anos até os 18 anos, em média. Para que as escolas
tomassem conhecimento da proposta, os integrantes do NECS, que conta com cerca de 15
estudantes, incluindo as intercambistas brasileiras, fizeram visitas e conversaram com
diretores gerais ou diretores pedagógicos.
Desde então, o grupo vem fazendo uma série de reuniões que visam a compreensão
metodológica para desenvolvimento de atividades de educomunicação e tem pensado
estratégias para serem desenvolvidas nas escolas parceiras. A professora brasileira Izzy
Gomes também se integrou ao projeto e vem contribuindo para o desenvolvimento das
atividades.
O desenvolvimento das atividades pode ser acompanhada por meio do registro na
página do projeto e das “actas” das atividades previstas na reunião do grupo. Na reunião
realizada no dia 12 de agosto, por exemplo, decidiu-se o seguinte:
O grupo de televisão da Escola Secundaria da Manyanga ficou de gravar as cabeças
de suas matérias no Laboratório de Telejornalismo. Para a Escola Primaria AltoMaé, acordou-se que levaria-se um pequeno grupo de alunos para acompanharem a
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edição no Indesign e participar na bricandeira Fanzine, para tal far-se-á bilhetes
convidando os pais a trazerem os seus filhos. Para a rádio marcou-se a data limite
para a entrega do material áudio para a edição. O grupo de jornal impresso estará nas
reuniões das ferias, contudo ainda há divergência no que diz respeito a hora do
inicio da reunião. Para a participação na pesquisa do CEC criou-se uma comissão
onde o Edson e o Milton seriam os que estão directamente responsáveis. Abordou-se
também, a proposta de uma publicação científica que seria publicada numa revista
científica. Falou-se igualmente da proposta de realização da festa do NEC’S que
seria um evento aberto ao público como palestras. (ACTA, 2015)

Imagem 1 - Reunião do NECS, na UEM, com alunos da instituição.

Como pode ser percebido, a equipe está desenvolvendo planos de trabalho para cada
escola, respeitando o que foi considerado melhor e mais viável na opinião dos diretores.
Inicialmente a maior parte das sugestões incluía a execução de jornais-murais, uma vez que as
escolas não contam com sistema de som para a implantação de rádio-escolas e também não
têm muitos recursos com relação a câmeras ou computadores para desenvolver propostas que
envolvam canais de tevês internos ou internet. No entanto, os projetos começaram a incluir
outras iniciativas como a produção de fanzine e programas de áudio e vídeo, que tem como
premissa a integração dos alunos das escolas aos processos de comunicação.
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Imagem 2 – Primeira edição do jornal mural produzido pelos alunos de uma escola em Maputo.

Além da língua, as dificuldades estruturais e financeiras parecem aproximar as
realidades brasileira e moçambicana. As escolas públicas dos dois países passam por
dificuldades que tornam desafiadora a implantação de projetos educomunicativos, além das
questões sociais e culturais. Problemas financeiros são comuns, segundo Peruzzo (2010), mas
são superados pela capacidade de adaptação do público que é atendido pelos projetos de
educomunicação e comunicação popular, como pode ser percebido, a partir da compreensão
da realidade por parte da equipe e pela capacidade de realização de outras atividades
possíveis, como é o caso de um jornal mural (imagem 2).
O NECS agora começa a desenvolver artigos, baseado nas experiências desenvolvidas
em Moçambique, para publicação em periódicos acadêmicos, além da realização de atividades
de formação sobre a temática de educomunicação.
Na UFPR, os moçambicanos procuraram se integrar nos projetos que estão em
desenvolvimento. Inicialmente a proposta era que participassem de projetos desenvolvidos em
escolas estaduais, uma vez que poderiam estar mais próximos de uma realidade que
encontrariam posteriormente. Em Curitiba, eles tiveram a oportunidade de escolher o projeto
ao qual gostariam de se integrar, com apenas uma condição: de que não participassem do
mesmo projeto a fim de garantir uma maior amplitudade de experiências que pudessem ser
levadas para Maputo.
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Dentre os problemas enfrentados inicialmente, estava uma greve dos professores
estaduais que durou uma parte do tempo em que estiveram em Curitiba e que inviabilizou, em
parte, o desenvolvimento de atividades nas escolas.
De todo modo, os intercambistas se integraram ao grupo, participando das reuniões
semanais, onde são realizadas avaliações das atividades desenvolvidas em cada projeto e onde
são traçados objetivos para os participantes. Além disso, eles tiveram a oportunidade de
participar de uma série de atividades de formação sobre educomunicação e comunicação
popular promovidas pelo NCEP, como palestras e debates a respeito do tema.
3. A APREENSÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO POPULAR
Em que pese as diferenças culturais, a diferença de cor (considerando que a maior
parte do público atendido pelo NCEP é composto por pessoas pardas ou brancas e que os
moçambicanos são negros) e alguns raros entraves do sotaque (o português de Moçambique
tem uma sonoridade diferente do português brasileiro, que se assemelha, para nós, ao
português de Portugal, incluindo a sonoridade e alguns termos), os estudantes moçambicanos
conseguiram integrar-se aos projetos, tendo contato direto com os participantes e contribuindo
nas atividades desenvolvidas, conforme estabelecido nas reuniões semanais realizadas na sede
do NCEP na UFPR. Em geral, o tratamento dado aos moçambicanos em nada diferenciou-se
do já dispensado aos demais alunos da universidade. Assim, eles tiveram a oportunidade de
participar dos projetos em condições iguais a de qualquer outro, mas, certamente, com base
em uma realidade social diferente de seus país de origem, o que, em alguma medida, pode ser
ainda mais enriquecedor do ponto de vista cultural, tanto para os moçambicanos, como para
os grupos com os quais eles atuaram.
A estudante Cleyd Marinela integrou-se ao grupo que ajuda na produção do jornal A
Laje, um projeto do NCEP em parceria com o Movimento Nacional de População de Rua
(MNPR) cuja proposta é ser um veículo de comunicação produzido para e sobre a população
em situação de rua, com pautas que atendam aos interesses e necessidades do grupo social.
O projeto é desenvolvido com reuniões semanais às terças-feiras na sede do MNPR,
em Curitiba. Participam das reuniões membros do NCEP e alguns representantes do MNPR.
Eventualmente, os membros do projeto saem a campo para fazer matérias com pessoas em
situação de rua. A redação da maior parcela do conteúdo, a revisão e a diagramação do
veículo é de responsabilidade do NCEP. A impressão fica a cargo de sindicatos que se
revezam para imprimir a tiragem atual de mil exemplares por edição.
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A experiência foi apreendida por Cleyd como uma atividade que envolve práticas
profissionais, como rotinas de produção de um jornal impresso, aliadas a um trabalho
conjunto dos participantes da parceria. Também é evidente em seu relato uma percepção
crítica sobre a realidade, quando se refere a questões ligadas à comunicação, compreendendo
esta ação como fundamental na garantia de direitos aos cidadãos.
É caso para dizer que a colaboração é uma palavra chave n’A Laje, uma vez que
todo processo que vai desde a elaboração de pautas, redação, edição, diagramação e
impressão depende da contribuição de todos. A Laje ensina que existe muita gente
com força de vontade, para comunicar as suas necessidades, ideias, pensamentos e
sentimentos através de um meio de comunicação, que só precisa do apoio de pessoas
que têm as técnicas para efetivar essa vontade. (MARINELA, 2015)

A perspectiva da comunicação como exercício de cidadania, liga-se a um relação
crítica aos meios de comunicação, uma vez que temas e abordagens de assuntos relacionados
a pessoas em situação de rua são retratados de maneira preconceituosa ou são silenciados.
Nesse sentido, os movimentos sociais têm ganhado espaço como representantes por meio de
canais de comunicação que lhes permite, conforme Peruzzo (2010, p.4), serem “emissores de
conteúdos próprios e de gestores autônomos de meios a serviço das ‘comunidades’”.
As atividades desenvolvidas também foram permeadas por alguns problemas,
principalmente, devido à grande rotatividade dos membros do MNPR. Por estar em
recuperação de dependência química e/ou alcoólica, existe a dificuldade em um membro do
movimento assumir e se manter na liderança do jornal, impedindo a conquista de autonomia e
gerando a necessidade da presença constante do NCEP para que o projeto perdure. Também a
distribuição do impresso é uma das dificuldades, uma vez que a população de rua não tem
lugar fixo e há também falta de tempo dos participantes do MNPR para ajudar na tarefa de
distribuição.
O trabalho com movimentos sociais ou comunidades carentes apresenta algumas
dificuldades que podem contribuir para a compreensão das limitações sobre o
desenvolvimento de um projeto de educomunicação ou comunicação popular, sobretudo ao
considerar as diferentes realidades entre a vida universitária e de pessoas em situação de rua.
“Ele (projeto) possibilita a aplicação prática da teoria que se aprende na sala de aulas. Mas
mais do que isso, ele permite que sejamos pessoas mais sensíveis e empáticas.”
(MARINELA, 2015).
O estudante Orlando Maceda optou por participar do projeto desenvolvido no Centro
de Socioeducação (Cense) do município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de
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Curitiba.
O programa acontece desde o final de 2013 dentro das dependências do Cense
Fazenda Rio Grande, às quartas-feiras, com adolescentes privados de liberdade por terem
cometido alguma infração e que estejam em situação de pré-externa, quando recebem
“conquistas”, ou seja, atividades oferecidas de acordo com o bom comportamento ao
adolescente que está há mais tempo na unidade. Esse critério foi desenvolvido pela diretoria
do Cense em parceria com os membros do NCEP, de modo a respeitar o funcionamento do
Centro de Socioeducação e a facilitar o trabalho dos membros do projeto.

Imagem 3 – Orlando e Cleyd durante reunião do Ncep.

A proposta da parceria é desenvolver um programa de rádio para ser transmitido
através do sistema de som instalado dentro da unidade do Cense Fazenda Rio Grande. Para
isso, o NCEP desenvolveu um cronograma básico que contempla oficinas para o contato e
capacitação dos adolescentes para produção de programas radiofônicos. As oficinas
geralmente contam com um momento teórico em que a equipe do NCEP dá as primeiras
noções sobre o tema a ser trabalhado no dia, com posterior atividade prática realizada pelos
adolescentes com auxílio dos membros do Núcleo.
Orlando destaca em seu relato o cronograma de atividades desenvolvido no Cense,
demonstrando a apreensão dos procedimentos a serem adotados para a realização de um
projeto como esse.
[...] informamos aos nossos educandos o que pretendíamos trabalhar com eles e o
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que devíamos fazer durante o semestre. Em seguida começamos com as aulas nãotécnicas, no sentido de oferecê-los conhecimentos teóricos sobre a origem e
importância da rádio como meio de comunicação. Durante as duas aulas teóricas
íamos pensando em aulas práticas que são as mais importantes para envolver os
meninos na produção do material final, que foi o documentário “origem da música
funk”. Já com Scrip produzido no final de 2014 por outros colegas dos educandos,
foi mais fácil gravar os offs e montar a reportagem com as suas devidas vinhetas. O
grupo Cense, que passou a contar com novos membros, ganhou mais dinâmica na
elaboração dos planos de trabalho. Com isso, foi possível, enquanto editava-se o
documentário Funk, criar junto aos meninos novos programas, com destaque para o
programa semanal Top 10. Neste novo programa participei apenas da produção e
seleção das músicas a pedido dos meninos do Centro. (MACEDA, 2015)

O programa tem como objetivo possibilitar o contato dos menores privados de
liberdade com os meios de comunicação nas diferentes instâncias: reflexão, produção, edição
e conscientização sobre os meios. A atividade visa tanto a formação como cidadãos, quanto
para mostrar um possível caminho profissional e/ou de expressão, assim como as outras
atividades oferecidas no Cense Fazenda Rio Grande. Todas as atividades desenvolvidas no
programa são pensadas e trabalhadas de modo a adequar os interesses e preferências dos
adolescentes com as convenções e regras básicas da produção radiofônica, procurando
fomentar o diálogo igualitário e democrático entre as partes envolvidas, apropriando-se da
própria realidade dos internos.
As atividades desenvolvidas no Cense procuram considerar o papel da comunicação
como meio de expressão das diversas experiências humanas, partindo dos contextos nos quais
estão inseridos os agentes. De acordo com Paulo Freire (1996), é justamente na juventude que
isto se faz mais necessário, uma vez que o jovem está em pleno processo de
autoconhecimento e de ajuste e descoberta social. O desenvolvimento de tais espaços de
comunicação diminui na criança ou adolescente a noção de inferioridade de sua voz diante
das vozes dos adultos, muito disseminada nos espaços de educação formal, em que o aluno é
apenas receptor e não partilhador ou produtor de conhecimento.
Tornando o jovem mais ciente de seu espaço na sociedade e demonstrando seu
próprio poder de transformação social, a educomunicação o instiga a se sensibilizar com as
questões que afetam sua comunidade e a discutir ações que tornem melhor a vida em
sociedade.
Mais do que ajudar na expressão pessoal e coletiva e ensinar um modo diferente de
se relacionar com os meios de comunicação e com a sociedade, o processo forma jovens mais
conscientes de seu papel na coletividade e mais proativos em relação ao seu contexto social.
O estudante Milton Langa integrou-se ao projeto desenvolvido com alunos de ensino
fundamental da Escola Estadual Herbert de Souza, em São José dos Pinhais, também na
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região metropolitana de Curitiba. A parceria iniciada em 2012 prevê a produção de conteúdos
para uma rádio-escola. A rádio, chamada de “Geração Z”, uma referência encontrada pelos
estudantes para denominar a geração que usa a tecnologia como ferramenta para domínio da
linguagem, possuí frequência de produção e os alunos adquirem conhecimento e domínio do
processo.

Imagem 4 – Milton durante reunião do Ncep.

Neste tempo em que permaneceu em Curitiba, Milton participou de algumas oficinas,
que incluíam os principais temas relacionados à comunicação através do rádio, como gêneros
e formatos radiofônicos, texto e voz em rádio, produções de pauta e reportagem. Parte do
cronograma foi comprometido pela greve, o que não impediu uma apreensão de Milton sobre
a maneira de trabalhar um projeto de comunicação em escola.
Para o meu azar, quando as coisas já estavam a animar, as escolas municipais
decidiram entrar em greve, porque os professores reivindicavam, no geral, melhores
condições de trabalho. O projeto da rádio parou, mas não foi motivo suficiente para
limitar os conhecimentos que obtive sobre a Educomunicação. Primeiro porque já
tínhamos montado a base teórica do que devia ser feito. Já tinha sido feita a escolha
do nome da Rádio (Rádio Geração Z), a escolha dos assuntos que seriam abordados,
os textos das vinhetas, os estilos de música que iriam passar na rádio, etc.
Segundo, porque participava de todas as reuniões do NCEP, na qual além de se
traçar todas as estratégias de atuação nos trabalhos desenvolvidos, faz-se relato de
como eram feitos os trabalhos nos outros projetos. Digo em poucas palavras que,
cada encontro do Núcleo, foi uma aula para mim. Sem falar das palestras realizadas,
constituíram motivos suficientes para obter conhecimentos sobre comunicação
popular e comunitária. (LANGA, 2015)

Uma das questões que vem sendo debatidas com os participantes dos projetos diz
respeito a questões relacionadas ao direito de acesso à informação e de comunicação. A
garantia de acesso a ferramentas de comunicação para comunidades periféricas parece ser
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compreendida por Milton como tarefa fundamental na construção da cidadania. “Percebi que
os trabalhos sobre Educomunicação desenvolvidos pelo NCEP são de extrema importância na
construção de uma sociedade reflexiva. Sociedade com uma mentalidade crítica e, sobretudo,
faz o seu papel no que concerne à democratização da mídia.” (LANGA, 2015)
Nesse sentido, parece haver uma elevação do sentido de cidadania, apreendida pelo
estudante, como princípio básico para a construção de sociedades com vistas a redução das
desigualdades. Peruzzo (2002) identifica elementos que constroem um sentido de cidadania,
incluindo princípios como os direitos sociais relativos a vida digna.
A escola onde Milton atuou localiza-se em uma região pobre, onde, em geral, as
condições sociais são mais frágeis. O trabalho de comunicação relacionado à educação
constrói-se com o sentido de ser
[...] mecanismo facilitador da ampliação da cidadania, uma vez que possibilita a
pessoa tornarse sujeito de atividades de ação comunitária e dos meios de
comunicação ali forjados, o que resulta num processo educativo, sem se estar nos
bancos escolares. A pessoa inserida nesse processo tende a mudar o seu modo de ver
o mundo e de relacionar-se com ele. Tende a agregar novos elementos à sua cultura.
(PERUZZO, 2002)

Assim, ainda que os conceitos de cidadania não estejam claros para Milton ou para os
seus compatriotas, eles tiveram a oportunidade de participar de atividades nas quais puderam
vivenciar modos de fazer aplicadas a situações reais, onde a comunicação pode ser
compreendida não apenas como um direito, mas como processo de transformação social.
4. CONCLUSÃO
O intercâmbio realizado entre estudantes da UFPR e da UEM estabelecem uma
lógica diferente nas propostas de intercâmbio geralmente apresentadas aos alunos de
graduação de países do hemisfério sul. Em geral, costuma-se ouvir como mais procurados
para intercâmbio países como Estados Unidos e países europeus. A experiência apresentada
neste artigo representa, ao mesmo tempo, uma mudança na percepção sobre aquisição cultural
que compreende uma relação de semelhanças histórica entre dois países, como é o caso de
Brasil e Moçambique.
Santos (2004) aponta a existência de um novo paradigma que aponta não mais de
subserviência dos países do sul para com os países do norte. Segundo ele, o colonialismo
imposto aos países do sul são fatores a aproximarem a relação sul-sul.
Esta nova realidade permite que se pensem paradigmas para além das realidades
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europeias ou norte-americanas, justamente porque começa a consolidar uma visão de mundo
mais autônoma por parte dos países ditos periféricos e que permitem a observação de
semelhanças a serem observadas e analisadas para a superação das questões sociais, em boa
parte resultantes do passado de violência colonial a que foram submetidos os povos do latinoamericanos e africanos.
Em igual sentido, a construção de relações emancipatórios dos povos, deve ser
acompanhada do abandono das lógicas dominantes, o que significa a disposição para se
compreender as realidades de cada país desapegado de preconceitos e tendo a igualdade como
princípio básico.
Com a constituição do NECS, em Maputo, nos moldes do que é desenvolvido pelo
NCEP, em Curitiba, percebe-se que o programa tem ganhado relevância, uma vez que se
constitui como modelo a ser seguido em outras instituições. O projeto, no entanto, deve ser
observado à luz das diferentes realidades, o que exige um esforço ainda maior no sentido de
identificar as especificidades para que se respeitem as condições em que as atividades são
desenvolvidas.
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES
BLUMENAUENSES, DOS ANOS INICIAIS, SOBRE AS TELENOVELAS1
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RESUMO
Realizou-se análise sobre as percepções dos estudantes, das séries iniciais, do Ensino
Fundamental das escolas de Blumenau, Santa Catarina, em relação às telenovelas por meio de
pesquisa exploratória com estudo de caso. Fez-se a escolha de duas escolas do município com
características diferentes: uma escola da rede pública e outra privada. Como resultado foi
possível perceber que assistir a produtos audiovisuais, como as telenovelas, é um hábito
comum entre estas crianças de 10 e 11 anos. A telenovela mais comentada foi Amor à Vida
(2013-2014), que teve grande destaque entre as respostas. Os temas mais percebidos foram
brigas, seguidos também de sentimentos de amor e amizade. Os vilões e heróis mais
lembrados são os que estiveram em exposição recente na mídia. Para estas crianças, as
telenovelas ensinam coisas boas e ruins.
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Educação. Telenovelas. Escolas. Blumenau.
1. INTRODUÇÃO
As telenovelas ainda são vistas com certo preconceito por parte de algumas pessoas
devido a uma rotulação do passado em que se faz a alusão de ser um produto destinado
especificamente para as donas de casa e o público feminino em geral. Com o passar dos anos
percebeu-se também o crescimento do público masculino, algo já constatado por Oliveira
Júnior (2010), que estudou um grupo significativo de espectadores masculinos que
acompanhavam e assistiam a telenovelas com frequência e, inclusive, lançavam opiniões
sobre elas.
Com a atual proliferação dos dispositivos de comunicação móveis (smartphones,
tablets, notebooks, etc.) ficou mais fácil acompanhar produtos audiovisuais em qualquer
horário e lugar com conexão à internet. Acredita-se que isso possibilitou a inclusão de
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diversificados públicos no acompanhamento da programação televisiva. Além disso, pode-se
perceber a inclusão de receptores múltiplos a partir do conceito de mediações de MartínBarbero, quando se observa a frequente pauta de conversas sobre telenovelas em diferentes
ambientes sociais, como no trabalho, em casa, no ônibus, na escola etc. “O campo daquilo que
denominamos mediações é constituído pelos dispositivos através dos quais a hegemonia
transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade”. (MARTÍNBARBERO, 2009, p. 265).
Dentro desta realidade também há o público infantil e adolescente que, na maioria dos
casos, também têm o hábito de assistir às telenovelas ou têm conhecimento dos seus
personagens, da trama, do enredo. Isso se dá pela exaustiva divulgação na mídia, seja em
reportagens sobre a telenovela, chamadas televisivas, nas redes sociais da internet ou até em
folhetins.
As crianças acabam ressignificando os conteúdos midiáticos a partir de suas
experiências e de como a “mídia sugere o mundo”. É sabido que os artefatos midiáticos
participam na construção de “modelos” na sociedade. (BIEGING, 2013).
Esta pesquisa surgiu com indagações sobre o que pensam e como são as percepções
dos estudantes das séries iniciais (Ensino Fundamental) sobre as telenovelas, no município de
Blumenau/SC. Como se dá o conceito de vilania e heroísmo a partir das telenovelas? Qual o
valor de certo e errado que elas têm, a partir da telenovela? Quais são as possibilidades
educativas que as telenovelas despertam nesses estudantes? Qual o gênero televisivo mais
acompanhado por esse público? Foi dentro desta problemática que surgiu o objetivo geral
deste trabalho, que foi analisar as percepções dos estudantes das séries iniciais do Ensino
Fundamental das escolas de Blumenau/SC sobre as telenovelas.
O intelectual francês Dominique Wolton (1996, p. 165) já argumentou acerca das
telenovelas brasileiras: “Se existe um programa ao qual podemos aplicar a ideia de
‘reflexividade’, prezada por uma teoria inteligente da televisão, esse programa é a telenovela”.
Esse produto midiático construído, às vezes, por ambição e inteligência pode ter significativo
caráter social e um papel cultural essencial sem contrapor-se com os interesses da audiência.
A comunicação social é uma área repleta de interfaces com outras áreas do saber da
ciência e auxiliam nas reflexões importantes para ampliação do conhecimento. O ato de
comunicar sempre foi essencial para a interação das pessoas. Devido ao aceleramento do
processo de transmissão das informações na sociedade contemporânea tem-se a constituição
de um panorama midiatizado dos processos sociais, e isso torna-se um mote analítico e
reflexivo em torno do conhecimento das ciências e demanda, cada vez mais, investigações no
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campo com o intuito de compreender a enredamento do mundo moderno. (FERREIRA,
2012).
Pesquisas realizadas na área da Comunicação com interfaces na educação a partir de
“Estudos de Recepção” com crianças tornam-se extremamente importante nos dias atuais,
pelo fato de tentar compreender de que forma elas se inter-relacionam com as mídias. A
televisão contribui para a construção de modos de ser e torna-se essencial para a criação de
espaços reflexivos sobre os discursos midiáticos. (BIEGING, 2013).
2. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: INTERFACES
As interfaces têm por característica a interdisciplinaridade, na qual cada campo de
atuação traz sua especificidade e contribuição para determinado objeto de interesse comum.
“Nesse espaço de fronteira, tende a se desenvolver um campo interdisciplinar específico – que
é, portanto, uma especialização possível a partir de qualquer um dos campos de origem”.
(BRAGA; CALAZANS, 2001, p. 56).
Questões relacionadas à comunicação e sua relação com a educação têm sido palco de
discussões acadêmicas em várias partes do mundo. Ao considerar a enorme importância das
mídias como dispositivos sociais e educativos é necessário o entendimento dos seus
funcionamentos e a compreensão dos seus processos. Muitas das pesquisas têm se debruçado
sobre o que as crianças e adolescentes compreendem das mensagens midiáticas. (BELLONI,
2010).
A educação para a comunicação constitui-se na compreensão do fenômeno da
comunicação, podendo acontecer tanto em nível interpessoal e grupal, como em
nível organizacional e massivo. Encontramos reflexões em torno da relação entre os
produtores, o processo produtivo e a recepção das mensagens, além de formações no
campo pedagógico de receptores autônomos e críticos em consequência dos meios.
(SANTOS, 2012, p. 5).

Os meios de comunicação audiovisuais “oferecem o som e a imagem como matéria
(ou substâncias) de objetivação. Mas propõem sobretudo outros modos de representar o
mundo” (BRAGA; CALAZANS, 2001, p. 31), que na realidade são outras percepções, outras
maneiras de construir a realidade em que as pessoas vivem. O cinema, por meio dos filmes, e
a televisão, por meio de suas narrativas ficcionais, como seriados e telenovelas, também
contribuem para a educação e tornam-se formadores de opinião, mexem com a opinião
pública, proporcionam discussões acerca de muitos temas sociais.
O surgimento das telenovelas aconteceu quase que, paralelamente, ao surgimento da
televisão no Brasil, em 1950. A primeira telenovela nacional se chamou Sua Vida me
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Pertence (1951), exibida pela TV Tupi. Ela era transmitida duas vezes por semana e os
capítulos ficavam em torno de 20 minutos de duração cada um. (SADEK, 2008). E, com o
passar dos anos, com os aperfeiçoamentos e as técnicas as produções começaram a ficar mais
profissionais. Isso vem ao encontro da lógica da “filosofia empresarial”, exposta por Souza
(2004), ao dizer que a televisão trabalha com criatividade e empenho dos profissionais
envolvidos para desenvolver cada vez mais produtos televisivos atrativos para o mercado da
publicidade e propaganda. Esses produtos televisivos condicionam a formar um “conjunto de
espécies”, e estes possuem características em comum e, portanto, assim, as minisséries, os
telejornais, os programas de auditório, as telenovelas, etc., formam gêneros audiovisuais
dentro de um veículo de comunicação.
As telenovelas, hoje, podem ser consideradas um dos gêneros audiovisuais mais
lucrativos e populares da televisão brasileira. Isso tudo é fruto de um trabalho de autores que
vieram do rádio e do cinema e conseguiram consolidar uma linguagem já enraizada na
televisão. (LOPES, 2009).
Quando surgiram, as telenovelas foram destinadas às mulheres e, com o passar dos
anos, os homens também começaram a acompanhar as histórias seriadas exibidas quase que
diariamente na televisão brasileira (exceto aos domingos). É um produto midiático com forte
ação pedagógica por meio do merchandising social, o que colabora na discussão entre os
atores sociais. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2010).
Devido à popularidade desse tipo de produto da cultura da mídia, empresas não mais
apenas de sabão, mas de tinta para os cabelos a marcas de carros, utilizam-se do
espaço das telenovelas ou de seus intervalos para promoverem seus produtos, assim,
lucram essas empresas, os autores, atores e emissoras. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2010,
p. 13).

A ficção seriada exposta na trama da telenovela abrange a vida cotidiana e isso
contribui na “construção de um imaginário social comum de maneira que as pessoas de
diferentes classes sociais, gerações, gêneros, raças e regiões podem se posicionar e reconhecer
umas às outras”. (LOPES; MUNGIOLI, 2013, p. 14). As autoras ainda ressaltam: a telenovela
tem reconhecimento por parte do público por ser um produto que já faz parte da cultura e da
identidade do país. É possível assistir às representações geográficas brasileiras, o velho e o
novo, mostrando um choque de realidades, de problemas sociais. Só isso já se justifica para
observar a telenovela como um produto realmente cultural no Brasil.
As telenovelas (e os diversos produtos televisivos de ficção, em geral) possibilitam, de
forma mais fácil, e com muito mais agilidade, a exposição dos conceitos e caminham com
êxito ao diálogo permeado pelos atores sociais. “Por isso temos afirmado que os meios de
302

comunicação educam, queiramos ou não”. (BACCEGA, 2011, p. 14). Elas ditam modas,
mexem com comportamentos da sociedade, fazem influência com outras artes, prestam
serviços sociais e é um dos produtos audiovisuais mais representativos do Brasil, na
exportação deste tipo de mercado. (SOUZA, 2004).
Por si só, a televisão tem compromisso ao ser ética e educativa em todos os seus
produtos audiovisuais. Clemente (2010) diz que nas telenovelas isso já é prática frequente, na
qual seus autores criam enredos com fundos educacionais e mobilizam a sociedade sobre
determinado tema.
A telenovela é um importante meio de divulgação também porque os assuntos
inseridos no meio da trama ganham status de compromisso perante os
telespectadores, já que são explanados por personagens que se tornam familiares a
estas mesmas pessoas, sejam eles queridos, sejam odiados pelo público brasileiro.
Os temas explorados são relacionados ao dia a dia, aliando fatos contemporâneos, e
tratados de maneira “normal”, de forma a tornarem-se um “espelho” para a
audiência, que vê nos personagens daquela história reflexos de sua própria vida e
absorve, assim, as mensagens de forma natural e corriqueira. (CLEMENTE, 2010, p.
59).

Podemos lembrar de exemplos recentes em que foram abordados temas que dividiram
a opinião pública e gerou discussão na sociedade brasileira, tratados todos em telenovelas, os
chamados merchandising sociais: Mulheres Apaixonadas (2003), via-se a violência contra as
mulheres e os idosos; Páginas da Vida (2006-2007), que tratava sobre a síndrome de Down; A
Favorita (2008-2009), sobre os cuidados com o meio ambiente; Salve Jorge (2012-2013), em
que a questão sobre o tráfico de pessoas era abordada; entre muitas outras que poderiam ser
utilizadas como exemplos. Todos estes temas trabalhados nas narrativas das telenovelas
faziam parte das rodas de conversa, nos folhetins, e até dentro das escolas por crianças,
adolescentes e jovens.
Martín-Barbero (2000, p. 153) explica a importância de compreender a forma de as
pessoas se comunicarem em seus ambientes cotidianos para estudar a mídia e seus reflexos
sociais:
Quando comecei a fazer pequenas investigações, não foram sobre os meios.
Comecei investigações sobre como as pessoas se comunicam numa feira de bairro,
a diferença de como se comunicavam num supermercado, como se comunicavam
num cemitério mais popular e num cemitério com jardins. [...] Mas eu sempre parti
do ponto que a comunicação não era apenas os meios e que, para a América Latina,
era muito mais importante estudar o que acontecia na igreja aos domingos, nos
salões de baile, nos bares, no estádio de futebol. Ali estava realmente a
comunicação das pessoas. Não podíamos entender o que o povo fazia com o que
ouvia nas rádios, com o que via na televisão, se não entendíamos a rede de
comunicação cotidiana.

A partir deste conceito pode-se perceber num rápido olhar para conversas cotidianas a
presença de análises, opiniões e até mesmo reflexões sobre as telenovelas, neste caso,
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brasileiras. O conceito de mediações para olhar o outro, o receptor, proposto por MartínBarbero (2009) é reforçado por Guillermo Orozco Gómez (2014, p. 35), quando traz um olhar
específico sobre a televisão:
Nem a televisão é somente um meio de comunicação, mas muitas coisas ao mesmo
tempo, nem as audiências são apenas audiências. Por isso, quando se relacionam
com a televisão ou com qualquer outra tela, as audiências fazem-no de diferentes
maneiras, e seus processos de interação com o audiovisual, a que me refiro como
processos de assistência televisiva, são processos sempre mediados.

Ao considerar as mediações a partir do olhar de Barbero e Orozco Gómez pode-se
perceber a diferença de recepção televisiva no ambiente escolar de acordo com as
características de cada grupo e estudante, conforme detalhamento dos resultados desta
pesquisa a seguir. O embasamento teórico também reforça a presença da telenovela na escola,
como abordado anteriormente a comunicação cada vez mais presente na educação.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS
Esta pesquisa é classificada como exploratória com estudo de caso, conforme Gil
(2002). A pesquisa exploratória é aquela que objetiva proporcionar maior proximidade com o
problema. O planejamento da pesquisa possibilita a consideração de vários aspectos relativos
ao tema estudado. Estas considerações vêm ao encontro da proposta de Gil quando diz que a
maioria das pesquisas com este caráter envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas com
pessoas, tratamento de dados etc. com a intenção de chegar ao objetivo proposto.
Para atingir os resultados, fez-se a escolha de duas escolas do município de
Blumenau/SC com características diferentes: uma escola particular e outra da rede municipal
de ensino.
Os sujeitos que participaram da coleta das informações foram dos anos iniciais do
Ensino Fundamental com idade entre 10 e 11 anos. A escolha desta fase se deu pelo fato de
serem estudantes que já possuem capacidade de leitura e de discussão em sala de aula sobre o
tema em questão. A escolha dos sujeitos se deu de forma intencional que, segundo Duarte
(2009, p. 69), é “quando o pesquisador faz a seleção por juízo particular, como conhecimento
do tema ou representatividade subjetiva”. Neste caso, a amostra é não probabilística, e pode
ser significativa e ter uma representatividade social (não-estatística) e o método para o
tratamento dos dados se deu de forma qualitativa (LOPES, 2001).
Para estruturação do questionário das entrevistas foi utilizada a classificação exposta
por Duarte (2009). Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo (por analisar em
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profundidade a resposta dos estudantes). O questionário possuía perguntas abertas e fechadas,
divididas entre três blocos. No primeiro, foram dispostas cinco questões, em que buscou-se
melhor identificação do perfil das crianças entrevistadas, bem como a obtenção de detalhes
sobre as atividades que elas realizam durante a semana. Por meio deste bloco foi possível
investigar o gênero audiovisual de maior acompanhamento deste público.
No bloco seguinte, a busca foi pela identificação do conceito de vilão e herói entre os
personagens de telenovelas. Para tanto, seis questões foram elaboradas com o intuito de
verificar quais os conhecimentos gerais que estas crianças possuem sobre as telenovelas.
Além de estimulá-las a relembrar sobre as que já foram exibidas anteriormente.
O terceiro e último bloco, com sete questões abertas, ficou restrito às perguntas
específicas sobre Império, telenovela das 21 horas, da TV Globo, exibida em 2014, a fim de
identificar qual é a percepção que este público possui do gênero aqui estudado. E que, em
conjunto com o bloco dois, disponibilizou os dados para a análise do que as telenovelas
ensinam para as crianças.
Inicialmente, foi feita uma visita, no mês de novembro de 2014, a uma escola da rede
pública e outra privada, para verificar com a coordenação pedagógica a possibilidade da
realização da pesquisa. No dia 14 de novembro ocorreu a aplicação do questionário na escola
da rede pública, localizada no bairro Fidélis. Nesta escola, um total de 18 estudantes da 4ª
série/5° ano responderam o questionário. No dia 27 de novembro o mesmo questionário foi
aplicado com 17 estudantes da 4a série/5o ano, em uma escola da rede privada localizada no
bairro da Velha, que atende às crianças dos bairros centrais.
A escolha de duas escolas com realidades distintas se deu pelo fato de que, desta
forma, foi possível avaliar a percepção de crianças com as mesmas idade, porém com
realidades diferentes. O que nos permitiu criar um comparativo para uma análise dos
resultados obtidos por meio da compreensão da atual conjuntura na qual estes dois grupos de
estudantes estão inseridos. Dessa forma, foi nomeado a escola da rede pública como “A” e a
rede privada como “B”. Vale ressaltar que a escolha do nome se deu somente pela ordem de
aplicação do questionário.
As respostas do primeiro bloco foram essenciais para a investigação do gênero de
maior acompanhamento deste público. A primeira pergunta do primeiro bloco foi uma
questão fechada e que estava relacionada às atividades realizadas com mais frequência. Na
escola “A” os maiores índices foram os de Assistir Televisão com 83% e Brincar com os
Amigos com 67%. Já na escola “B”, 94% afirmam assistir televisão e 82% jogam videogame.
Nesta questão os estudantes puderam assinalar mais de uma resposta que continham também
305

as seguintes opções: brincar com carinho e boneca (Escola “A” = 7%; Escola “B” = 9%), ir ao
parque (Escola “A” = 5%; Escola “B” = 21%), ir ao cinema (Escola “A” = 7%; Escola “B” =
23%), andar de bicicleta (Escola “A” = 50%; Escola “B” = 27%). Outras opções como: mexer
no celular, brincar com o cachorro e jogar no computador foram incluídas pelos entrevistados.
Quando questionados sobre a quantidade de horas e o principal dia da semana que
estas crianças ficam expostas à televisão, por meio de uma pergunta fechada e outra aberta, os
maiores resultados foram: Escola “A” com 73% entre uma a duas horas de segunda a sextafeira. E, Escola “B” com 68% entre uma a duas horas aos sábados.
A questão três buscou identificar quais são os programas mais assistidos em conjunto
com a questão quatro que solicitou os canais mais acompanhados por estas crianças. Na
Escola “A” 94% das crianças afirmaram assistir tanto desenho animado como telenovelas, e
os canais mais acompanhados foram a Globo com 79% e o Nickelodeon com 62%. Já na
Escola “B”, 100% afirmou ter preferência por filme e 70% por telenovela. Os canais citados
foram Cartoon Network com 82% e Disney XD com 72%. Na questão sobre os programas
mais assistidos, havia também outras opções como: esportes (Escola “A” = 3%; Escola “B” =
14%), séries/seriados (Escola “A” = 9%; Escola “B” = 21%) e programas com apresentadores
(Escola “A” = 12%; Escola “B” 9%).
Para melhor visualização foi tecido um quadro com os principais resultados das
questões do Bloco 1:
Atividades Realizadas
Escola A
Escola B
Televisão
Televisão
83%
94%
Brincar com Videogam
amigos
e
67%
82%

Programas mais Assistidos
Escola A
Escola B
Desenho
Filmes
94%
100%
Telenovela
Telenovela
94%
70%

QUADRO 1: PRINCIPAIS RESPOSTAS – BLOCO 1
FONTE: OS AUTORES

Canais mais Assistidos
Escola A
Escola B
Globo
Cartoon
72%
Network 70%
Disney
Nickelodeon
XD
41%
44%

No segundo bloco, as questões foram voltadas para a identificação do conceito de
vilão e herói e para verificação de quais são as memórias de telenovelas que este público
possui.
A primeira pergunta questionou sobre o nome da última novela que estas crianças
assistiram. Amor à Vida (2013-2014), telenovela das 21 horas, da TV Globo, apareceu com
grande destaque nas duas escolas. Na “A” com 57%, e na “B” com 49%. Outras telenovelas
foram mencionadas, porém com porcentagem menor: Geração Brasil (2014) (Escola “A” =
12%, Escola “B” = 14%), Carrosel (2012-2013) (Escola “A” = 21%; Escola “B” 15%),
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Chiquititas (2013) (Escola “A” = 11%; Escola “B” 10%) e Avenida Brasil (2012) (Escola “A”
= 12%; Escola “B” = 9%).
A terceira questão visou compreender quais são os temas que as crianças mais
enxergam dentro das telenovelas. O maior índice, nas duas escolas, foi o de briga com 99%.
Seguido por violência na Escola “A”, com 87%, e “B” com 82%. Pessoas ruins (Escola “A” =
73%; Escola “B” = 61%), pessoas boas (Escola “A” = 69%; Escola “B” = 57%), amor (Escola
“A” = 26%, Escola “B” = 46%), amizade (Escola “A” = 37%; Escola “B” = 25%).
Vale ressaltar que durante a aplicação do questionário uma criança da Escola “B”
comentou em voz alta com os colegas que deveria conter a opção de busca pelo poder, pois é
o que ela mais vê nas telenovelas, principalmente em Império. Este comentário proporcionou
um debate em sala. Uns colegas diziam que quem tem o poder é do mau e rico, e quem não
tem é do bem e pobre.
Em seguida, foi perguntado qual é o personagem desta telenovela que as crianças mais
se lembram. Foi por meio dos nomes citados que traçamos a identidade de cada personagem.
Na Escola “A” os vilões foram mencionados com 62% e os heróis por 38%. Na Escola “B” os
vilões obtiveram 44% e os heróis 56%. Na Escola “A” os vilões mais citados foram: Félix, de
Amor à Vida, com 55%; seguido por Aline, também de Amor à Vida, com 50%. Já na Escola
“B”, Félix destacou-se com 64%, e Carminha, de Avenida Brasil, com 29%. Os heróis mais
mencionados nas escolas foram personagens de Amor à Vida: Valdirene com 51%, e Paloma
com 38%, na Escola “A”. Paloma e Márcia obtiveram 37% na Escola “B”.
No final deste bloco foi perguntado o que eles achavam que deveria acontecer com os
vilões no fim da telenovela. A pergunta foi aberta para discussão. As crianças da Escola “A”
disseram que devem morrer (47%), virar do bem (47%), sofrer (4%) e ficar pobres (2%). Já na
Escola “B”, eles devem morrer (91%), ser presos (6%) e ficar do bem (3%). Esta foi a questão
que mais causou comentários com os estudantes nas duas escolas. Pois, além de mencionar o
que deveria acontecer, eles descreviam a cena. Na Escola “A” as crianças descreviam com
mais violência e riqueza de detalhes. Já na “B”, elas preferiam não pensar em algo muito
dolorido. E o que mais chamou atenção foram duas meninas da Escola “A” que falaram que
os vilões deveriam ficar pobres, já que não há nada pior do que ser pobre. Os dados foram
inseridos num quadro para melhor visualização:
Personagem mais lembrado
Escola A
Escola B
Vilão
Vilão
62%
44%

Principais Vilões
Escola A
Escola B
o
1 – Félix
1o – Félix

Principais Heróis
Escola A
Escola B
o
o
1 –
1 – Paloma
Valdirene
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Herói
38%

Herói
56%

2o – Aline

2o – Carminha

2o – Paloma

2o – Márcia

QUADRO 2: PRINCIPAIS RESPOSTAS BLOCO 2
FONTE: OS AUTORES

O último bloco focou nas perguntas sobre a telenovela Império, exibida no período em
que as crianças foram entrevistadas, com o objetivo de identificar qual a percepção que elas
possuem deste gênero.
A primeira questão deste bloco foi criada para verificar se estas crianças sabem o
nome da atual novela das 21 horas. Apesar de não ser mencionada a emissora em questão,
todas as crianças das duas escolas responderam ser a Império. Outras duas questões com
100% de acerto em ambas as escolas foram a do nome do personagem principal, José Alfredo.
E o nome do herói, Cristina.
Quando questionados sobre o personagem preferido, as respostas foram Xana (Escola
“A” = 55%, Escola “B” = 35%), Cristina (Escola “A” = 33%, Escola “B” = 29%), José
Alfredo (Escola “A” = 11%, Escola “B” = 29%) e Maria Marta (Escola “A” = 5%, Escola “B”
= 5%).
Na questão sobre quem é o vilão, foram respondidos Maurílio (Escola “A” = 100%;
Escola “B” = 76%), Maria Marta (Escola “A” = 16%; Escola “B” = 5%), Cora (Escola “A” =
29%; Escola “B” = 2).
A última questão do último bloco foi sobre o que as crianças acham que as telenovelas
mais ensinam para elas. Na Escola “A” todas as crianças acreditam que ensinam mais coisas
ruins do que boas. Já na Escola “B” este número é um pouco diferente: 70% acreditam ser
coisas ruins e 30% boas. Após o término da aplicação da pesquisa, uma aluna da Escola “B”
comentou com a professora que não sabe o motivo de existirem telenovelas, já que elas só
ensinam as crianças a serem más. Na Escola “A” três estudantes continuaram a discussão
sobre telenovelas e falaram que elas são quase iguais à vida real, se não fosse pelo fato de
existirem mais pessoas ricas nas telenovelas do que na realidade.
Vilão Império

Herói Império

Escola
Escola Escola
A
B
A
Maurílio Maurílio Cristina
100%
76%
100%
M.
Cora
Marta
29%
16%

Escola B
Cristina
100%
-

Personagem Preferido
Escola
A
Xana
55%
Cristina
33%

Escola B
Xana
35%
Cristina/José
29%

Boas ou Ruins
Escola
A
Ruins
100%
Boas
-

Escola B
Ruins
70%
Boas
30%

QUADRO 3: PRINCIPAIS RESPOSTAS BLOCO 3
FONTE: OS AUTORES
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho teve como objetivo analisar as percepções dos estudantes das séries iniciais
do Ensino Fundamental das escolas de Blumenau/SC sobre as telenovelas. Para que o objetivo
fosse atingido sentiu-se a necessidade de aplicação de questionário em duas escolas da
respectiva cidade com perfis diferentes. Com isso, foi possível perceber que assistir produtos
audiovisuais (como desenhos animados, filmes e telenovelas) é um hábito comum entre este
público, que ressaltou a presença da televisão na rotina já na primeira questão aplicada, com
83% na Escola “A” e 94% na Escola “B” incluindo a atividade no dia a dia.
O canal de TV aberta TV Globo e os canais por assinatura Cartoon Network, Disney
Channel e Nickelodeon são os mais assistidos, questão que mostrou a diferença de realidades
entre o público participante da pesquisa, com a resposta de todos os estudantes da escola
particular para a preferência dos canais por assinatura. A telenovela que mais está na memória
recente deste público é Amor à Vida, e teve grande destaque entre as respostas do público
participante da pesquisa. Os temas mais percebidos foram brigas, seguidos também de
sentimentos de amor e amizade. Isso pode estar relacionado à cultura melodramática das
telenovelas, num geral.
Em relação à diferença de percepção dos vilões e heróis dos estudantes das duas
escolas, associa-se ao conceito de Martín-Barbero (2000, p. 155), que argumenta que a
recepção que é ao mesmo tempo individual e coletiva, considerando o contexto no qual os
sujeitos estão inseridos:
Há uma história pessoal, mas muito daquilo que escutamos, nossos gostos, nossas
concepções do mundo, não são individuais, são coletivos. Tem a ver com a classe
social, com grupo familiar, tem a ver com a região da qual procede ou onde vive,
elementos raciais, elementos étnicos, idade. Os jovens não ouvem rádio como
ouvem os adultos. Eu penso que há uma maneira individual, mas essa maneira
individual está impregnada, moldada, por uma série de dimensões culturais, que são
coletivas.

A interpretação subjetiva e coletiva de cada receptor é reforçada por Orozco Gómez
(2014, p. 37) em relação à televisão:

Os sujeitos, individuais na qualidade de membros de uma audiência, concretizam
“estratégias televisivas” inspiradas em primeiro lugar no que lhes é característico
como indivíduos para, em seguida, concretizar também “contratos de recepção”
(leitura ou escuta) a partir de onde se conectam com os de outros, formando
“comunidade de apropriação e de interpretação” dos referentes televisivos. Por este
motivo, a recepção televisiva, por mais individualizada que pareça, é um processo
altamente culturalizado [...].
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Os vilões e heróis mais lembrados são os que estiveram em exposição recente na
mídia, principalmente após 2012. Para estas crianças, as telenovelas ensinam mais coisas
ruins do que boas.
A partir do contexto no qual os estudantes blumenauenses estão inseridos, que
influencia nas diferentes maneiras de recepção televisiva como pontuado anteriormente, é
importante observar as questões culturais destas crianças. A comunicação vista a partir da
cultura reforça o conceito de mediações, como já citado por Martín-Barbero (2009), e é
fundamental para compreender a interpretação individual e coletiva de cada sujeito,
importante passo da pesquisa latino-americana em comunicação.
Neste sentido, Néstor García Canclini (2013, p. 30) contribui com o conceito de
culturas híbridas reforçando as diferenças presentes na vida cotidiana relacionadas à
comunicação com o enfraquecimento de fronteiras:
A transnacionalização da cultura efetuada pelas tecnologias comunicacionais, seu
alcance e eficácia, são mais bem apreciados como parte da recomposição das
culturas urbanas, ao lado das migrações e do turismo de massa que enfraquecem as
fronteiras nacionais e redefinem os conceitos de nação, povo e identidade.

Esta hibridização cultural pode ser percebida tanto no objeto de estudo desta pesquisa,
os alunos de duas escolas blumenauenses com realidades socioeconômicas diferentes, como
na própria telenovela brasileira, quando observada a sua trama e as relações entre os
personagens.
A telenovela brasileira, desde o seu surgimento, nos anos 1950, tem devido
reconhecimento das pessoas como um produto audiovisual estético e cultural, de grande
importância na cultura e na identidade da nação. Pode ser considerada um dos melhores
fenômenos representativos da tradição televisual brasileira, por fazer combinação de diversos
elementos narrativos e imaginários, e por ter forte presença na sociedade midiatizada.
(LOPES, 2009).
As limitações desta pesquisa estão relacionadas ao difícil acesso às escolas, em
Blumenau. A intenção era de aplicar pesquisa em mais escolas, porém, maior parte das
coordenações, diretorias e membros superiores impediram o acesso para aplicação dos
questionários. A partir disto, deixa-se como sugestão uma possível pesquisa com este público
para verificar o entendimento que tem em relação às telenovelas para, posteriormente, aplicar
num maior número de escolas do município.
Encerra-se este trabalho com a afirmação de Wolton (1996, p. 69) ao dizer que a
televisão é contribuidora direta para retratação e modificação das representações do mundo.
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“Todavia, não é fácil determinar em que sentido ela o faz, a menos que se estabeleça
unilateralmente o uso que os espectadores fazem das imagens recebidas!”.
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A FOTOGRAFIA COMO REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO DIDÁTICO:
UMA ABORDAGEM DA SEMIÓTICA1
Giovanna Moreira Cravo2
Rodrigo Eduardo Botelho-Francisco3
RESUMO
Na sociedade contemporânea é possível observar as crianças sendo bombardeadas com um
número relevante de fotografias diariamente. Seja na rua, em casa ou até mesmo em sala de
aula. Tendo isto em vista, o presente estudo preocupasse em identificar a importância de se
analisar as fotografias de livros didáticos da educação infantil. Com isso, selecionou-se um
dos livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério da Educação do
Governo Federal (MEC), para que fosse verificado como as fotografias estão sendo utilizadas
para a representação do conhecimento didático para o ensino fundamental. Afinal, as imagens
são importantes fontes de informação e conhecimento na vida das crianças, além de ser
instrumento para desenvolver a educação visual das mesmas. Têm-se como objetivo para este
estudo identificar, descrever e analisar o contexto de representação das fotografias presentes
no livro didático de historia do Projeto Coopera para o 5º ano do ensino fundamental infantil.
Para tanto, utilizou-se a técnica metodológica de pesquisa documental descritiva exploratória,
já para as análise das imagens utilizou-se como técnica a análise semiótica aplicada, definida
por Peirce (2005) e Santaella(2005). Obtém-se como resultado do estudo uma análise
semiótica aplicada à fotografia de Gonçalves onde representa a Passeata dos Cem mil ocorrida
no centro do Rio de Janeiro contra a ditadura militar.
Palavras-chave: Fotografia. Fotografia didática. Análise semiótica.

1. INTRODUÇÃO
A fotografia, além de importante fonte de informação e conhecimento para diferentes
públicos, serve de estímulo à criatividade, imaginação, capacidade verbal e de concentração
para crianças de diferentes faixas etárias. Por meio dela é possível criar ideais, perspectivas de
locais de acontecimentos históricos e até evocar emoções e sentimentos. Dada esta
importância, este estudo busca descrever e analisar a utilização de fotografias no dia-a-dia de

1

Trabalho inscrito para o GT de Comunicação e Educação, do VII Encontro de

Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.
2

Graduanda, UFPR, cravo.giovanna@gmail.com.

3

Doutor, UFPR, rodrigo.botelho@ufpr.br
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produtos midiáticos criados especificamente para o público infantil, no caso deste trabalho, os
livros didáticos.
Na sociedade contemporânea, é visível como as crianças são bombardeadas por
imagens. Elas estão presentes em comerciais, outdoors, livros, revistas, redes sociais, na
Internet e até mesmo em sala de aula, nos livros didáticos. Nestas publicações, por sua vez, as
ilustrações servem como uma estratégia para atrair as crianças para o contexto desejado, além
de serem úteis para o desenvolvimento da educação visual. Uma das qualidades e vantagens
livro com imagens está em treinar o olhar do leitor de modo a compreender todas as sutilezas
artísticas do trabalho que tem em mãos.
No entanto, as fotografias presentes nos materiais didáticos são utilizadas apenas
como estratégia ilustrativa ou coadunam preocupações didáticas, históricas e sociais dos
temas aos quais estão associadas? As fotografias neste contexto são utilizadas apenas como
um recurso de design ou representam preocupações pedagógicas? Elas são capazes de
estimular criatividade e emoções? Corroboram para a representação do conhecimento didático
necessário? Estas são algumas das preocupações desta pesquisa, que está sendo desenvolvido
como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Gestão da Informação da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
O objetivo geral da pesquisa é identificar, descrever e analisar o contexto de
representação das fotografias presentes em livros didáticos do ensino de educação infantil.
Especificamente os objetivos são analisar os aspectos e representações do conhecimento a
partir das fotografias presentes no livro didático de história do Projeto Coopera por meio de
Semiótica aplicada; verificar como as fotografias estão sendo utilizadas no material, se apenas
de modo ilustrativo ou se complementam o conhecimento dos estudantes; e verificar como a
fotografia está sendo representada por meio de um signo, de modo que ela coopere para
questões didáticas em sala de aula.
Analisar as fotografias no livro didático para o ensino infantil é de grande valia visto
que o governo investe milhões de reais anualmente em ações voltadas para esta finalidade.
Exemplo vem do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)4. Dados do Governo Federal
(BRASIL, 2015) demonstram que o Programa beneficiou 11.032.122 estudantes em 2015,
com um investimento de R$ 203.899.968,88 para a reposição de livros didáticos do Ensino
Fundamental de 1º ao 5º ano.
4

O PNLD é um programa do Ministério da Educação direcionado à aquisição e à distribuição de livros aos
alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas em âmbito
nacional.
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Um dos materiais comtemplados em 2016 pelo programa é o livro de história do
projeto Coopera (figura 1), que, conforme consta em sua apresentação, pretende estimular a
curiosidade e o interesse dos alunos sobre o tema a ser desenvolvido. No material a intenção é
verificar os conhecimentos prévios dos alunos por meio da interatividade e da integração de
todos no espaço da sala de aula. Desta forma, os estudantes são preparados para a passagem
do senso comum ao conceito.
Exemplo desta estratégia interativa buscada pelo livro está no tópico “Começo de
Conversa”, que é um ponto de partida para a discussão de determinado tema por meio da
leitura da imagem de abertura de unidade, sendo a fotografia utilizada no livro como uma
forma de despertar o interesse do aluno. Além do foco da foto de abertura da unidade, o livro
contêm outras imagens para leitura e atividades relacionadas à temática.

FIGURA 1– LIVRO DIDÁTICO PROJETO COOPERA
FONTE: EDITORA SARAIVA, 2015.

Tendo em vista a introdução deste artigo e o exemplo de utilização da fotografia apresentado
no parágrafo acima, este trabalho se dedicará a apresentar os referenciais teóricos e
metodológicos que norteiam a pesquisa que está sendo desenvolvida no curso de Gestão da
Informação. A previsão é que sua conclusão ocorra em novembro de 2015.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este tópico tem como intuito apresentar autores que contemplaram os temas
abordados neste artigo.
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2.1 HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA
Pode-se dizer que a fotografia é a arte de se desenhar com luz, pois sem a
luminosidade não haveria foto, ficaria tudo escuro ou preto. Sendo assim, a técnica inicial da
fotografia passa por uma exposição luminosa que fixa a imagem em uma superfície sensível.
Desde o inicio da fotografia pôde-se perceber as inúmeras utilidades que ela teria com
aprimoramento de suas técnicas. Com sua evolução, poderia auxiliar em diversas áreas, como
a cientifica, de eventos, documental, subaquática, médica, arquitetônica, publicitária,
jornalística, artística, arqueológica, de viagens, entre outras. Contudo, para chegar na
tecnologia digital que há hoje em dia muito teve-se que evoluir.
Existem várias historias sobre a criação da fotografia. Uma delas aponta Louis
Daguerre como seu pai. Entretanto, existem outras teorias que afirmam que foi Joseph
Nicephore Niepce o inventor. A realidade é que a invenção da fotografia não se deu por uma
pessoa, mas sim por diferentes autores, trabalhando em conjunto ou em paralelo em diferentes
locais do mundo ao longo de muitos anos.
Nemes (2014) afirma que, em 1793, Joseph Nicephore foi um dos primeiros a
conseguir “imprimir” a luz em uma superfície sem usar qualquer tipo de tinta. Contudo a
imagem desaparecia após algum tempo. Niepce usava uma câmara obscura, parecida com o
que conhecemos hoje por pinhole, e um modelo especial de papel com cloreto de prata. Em
1824, o fotógrafo encontrou um método que permitia maior duração das imagens na
superfície sensível.
A fotografia 1, abaixo, foi clicada na França, em Saint-Loup-de-Varennes, em 1826,
por Joseph Nicéphore Niepce, com a técnica de fixação de maior duração. Conhecida como
View from the Window at Le Gras (Vista da janela no Le Gras), é a imagem mais antiga a ser
preservada no mundo.

AUTOR: Joseph Nicephore Niepce ,1826.
TÍTULO: View from the Window at Le Gras.
FOTOGRAFIA 1 - FOTO MAIS ANTIGA A SER PRESERVADA NO MUNDO
FONTE: NEMES, 2014.
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O processo para o clique nesta época durava horas, algumas vezes, dias, tendo que
interromper o processo e continuar no dia seguinte dependendo da luminosidade do local.
Nemes (2014,p.1) também afirma que:
Em 1834, Henry Fox Talbot criou uma versão bem primitiva do que posteriormente
seria o negativo fotográfico, que ajudaria a tornar mais popular a fotografia. Mas foi
apenas em 1849 que Louis Daguerre trouxe a arte, que era até então totalmente
experimental e complexa, a um novo patamar.[...] Daguerre queria levar a fotografia
para mais pessoas e começou a estudar os métodos de Niepce para criar uma forma
de criar um mecanismo que até os leigos pudessem utilizar em casa para capturar
momentos especiais.

Daguerre, com apoio do governo francês, criou a primeira patente para um processo
fotográfico, o Daguerreótipo. O inventor disponibilizou seu trabalho de forma pública para
pesquisa, o que o tornou o primeiro método de captura de imagens a ser comercializado em
escala, permitindo a popularização da fotografia.
Miklós (2013) afirma que após a criação de Daguerreótipo surgiu a prática da
fotografia Post-Mortem, que significa após a morte. Esta técnica teve origem na Inglaterra, na
era vitoriana (1837- 1901), quando a Rainha Vitória solicitou a um fotografo que fotografasse
o cadáver de um parente que havia morrido para guardar de lembrança. Assim começou a
prática por meio da qual falecidos apareciam deitados, sentados ou até mesmo em pé, como se
tivessem vivos. Além disso, como a fotografia demorava horas para ser tirada, era muito mais
fácil fazer um retrato com alguém imóvel, ou seja, morto. A fotografia 2, abaixo, mostra essa
prática. É possível observar que a pessoa morta na foto é a mulher que está em pé, pois sua
mão está nitidamente mais escura que o resto do corpo, indicando, neste caso, morte.

AUTOR: Desconhecido, s.d.
FOTOGRAFIA 2 – FOTOGRAFIA POST-MORTEM
Fonte: MIKLÓS,2013.

317

Nemes (2014,p.1) afirma que depois do daguerreotipo houve inúmeras evoluções
fotográficas por parte de diversos autores, como pode ser observado no trecho a seguir:
Frederick Scott Archer — melhorou a resolução das imagens usando emulsão de
colódio úmida e barateou o custo de produção de cada fotografia; Félix Nadar —
Primeiro fotógrafo a capturar imagens aéreas e um dos primeiros donos de estúdio
de retratos; Adolphe Disderi — criou um método de captura e impressão (Carte-devisite) que barateava os custos de impressão e foi um dos responsáveis pelo sucesso
mundial da fotografia de retrato; James Clerk-Maxwell — apresentou, em 1861, o
primeiro método de fotografia colorida. Obtida através do uso de três negativos, essa
técnica serviu de inspiração para outros pesquisadores; Mathew Brady — juntou
uma equipe para, pela primeira vez, fotografar cenas de guerra. Aproximadamente
7000 negativos da Guerra Civil foram feitos entre 1861 e 1865;Ducos du Hauron —
pesquisador francês e pioneiro nas técnicas de fotografia colorida. Publicou um dos
primeiros livros sobre o assunto; Richard Leach Maddox — inventou o método de
fixação das imagens usando uma suspensão gelatinosa, que substituiria a emulsão de
colódio úmida, criando as primeiras chapas secas, que tornaram o processo de
revelação mais simples.

Após Maddox, George Eastman – fundador da Kodak – obteve a patente de sua
máquina com placa de revestimento. Segundo a Multinacional Kodak (2015), em 1883,
Eastman surpreendeu o comércio com o anúncio do filme em rolos (figura 2), com o suporte
de rolo adaptável a quase todos os tipos de câmera com placa no mercado. Em 1888, seu
criador colocou a fundação para fazer a fotografia disponível para todos. Contudo, somente
em 1935 a Kodak lançou os Kodachromes, que admitia tirar fotografias coloridas com as
câmeras da empresa.

FIGURA 2 – PRIMEIRO ANÚNCIO DE CÂMERA DA KODAK
FONTE: Nemes, 2014.

Após a popularização da fotografia colorida por meio de processos avançados, seus
preços foram ficando cada vez mais acessíveis a outros públicos. A próxima grande evolução
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das fotografias veio por meio da técnica digital. Entre os benefícios trazidos por esta mudança
pode-se mencionar a possibilidade de visualizar a imagem antes da impressão, do ilimitado
número de fotos que podem ser clicadas, dos baixos custos para impressão etc.
2.2 O CONTEÚDO DAS IMAGENS: CONTRIBUIÇÕES DA SEMIÓTICA
Dada a popularização da fotografia e sua contribuição para memória, visto sua
capacidade de registro, práticas profissionais como o Jornalismo e a Publicidade se
apropriaram do uso da imagem no processo de comunicação. O mesmo ocorre na produção de
outros produtos editoriais, como o livro didático, objeto de estudo deste trabalho. No entanto,
compreender estes usos e as intencionalidades no processo comunicativo passa a ser também
um desafio, uma vez que verificada a importância da fotografia na transmissão de ideias para
sociedade moderna e contemporânea. Uma das possibilidades de compreender este fenômeno,
por sua vez, vem da Semiologia e da Semiótica.
Não é possível afirmar que Semiologia e Semiótica são sinônimos. No entanto, de
modo simplista, pode-se dizer que ambas possuem algo em comum: estudam os signos.
Cunha e Cavalcanti (2008) afirmam que o termo Semiologia foi criado por Saussure
para indicar a ciência que estuda a vida dos signos no meio da vida social. Ela instruirá o que
os signos consistem e que leis os regem. Segundo os autores é o estudo dos sinais e símbolos.
Ao recorrer a outro pensador do tema, Roland Barthes, afirma que este inverte a definição
saussuriana a entendendo como uma transliguística que examina todos os sistemas sígnicos
reportáveis às leis de linguagem.
Para Santaella (2007) a Semiótica “é a ciência que tem por objeto de investigação
todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por meta o exame dos modos de constituição
de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido”.
Peirce (1995, p.49), afirma que:
Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo representa
algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo
equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado
denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu
objeto. Representa esse objeto não em todos os aspectos, mas com referência a um
tipo de idéia que eu, por vezes, denominei fundamento do representâmen.

Citando como exemplo a fotografia, Pierce (2005, p. 85) afirma também que:
o substantivo próprio se aproxima tanto da natureza de um Índice que isto deveria
bastar para dar ideia de um Índice informativo. Exemplo melhor é uma fotografia. A
mera impressão, em si mesma, não veicula informação alguma. Mas o fato de ela ser
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virtualmente uma secção de raios projetados a partir de um objeto conhecido sob
outra forma, torna-a um Dicissigno.

A Semiótica e a Semiologia possuem abordagens extremamente diferentes. Saussure
buscou demonstrar em sua abordagem na França a semiologia intensificando a linguística
enquanto ciência. Já Peirce, em sua abordagem na América, busca a semiótica para responder
melhor a questão das bases fenomenológicas que são as matrizes linguagens.
No Brasil, uma das principais estudiosas da Semiótica pierciana, Lúcia Santaella, se
dedicou a estudar estas matrizes de linguagem.
A Semiótica a partir desta perspectiva das matrizes linguagens contribui para este
trabalho ao apresentar uma abordagem rigorosa para a fotografia, permitindo analisa-la a
partir de um quadro referencial consistente, de forma a compreendê-la nos seus contextos de
representação e comunicação, como, por exemplo, no livro didático.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fim de alcançar os objetivos propostos para esta pesquisa é necessário identificar
as diretrizes e os procedimentos que estão sendo utilizados para nortear sua condução. Esta
seção apresenta elementos como a caracterização da pesquisa e suas etapas.
Os procedimentos metodológicos da pesquisa podem ser compreendidos em duas
etapas, conforme mostra a figura 3:
Pesquisa documental descritiva exploratória
*Busca em bases científicas
especialisadas no tema;
*Aprofundamento sobre os
conhecimentos da semiótica
Peirciana;

Análise semiótica das fotografias
*Coleta de fotografia pertinente
ao estudo; e
*Análise os aspectos semióticos da
imagem com a perspectiva de
Peirce.

FIGURA 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
FONTE: Autora, 2015.

Tendo isto em vista, é preciso pontuar que a pesquisa possui um caráter documental
descritivo exploratório. Gil (2002,p.41) afirma que pesquisa exploratória tem como “objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a
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constituir hipóteses”. Este tipo de pesquisa nos leva a aprimorar ideias ou a descobrir
intuições. Logo, torna-se importante para este estudo haver levantamento bibliográfico,
entrevistas, análises de exemplos, entre outros. Métodos neste sentido são de grande valia,
pois permitem a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que
poderia pesquisar diretamente.
Objeto desta pesquisa, o livro do Projeto Coopera define em suas legendas nove tipos
de ilustrações distribuídas nas quatro unidades, como mostra o quadro 2:
Tipo de ilustração
1 unidade 2 unidade 3 unidade 4 unidade
15
34
26
21
Fotografias
12
4
0
1
Pintura
2
7
5
2
Charges
1
2
5
0
Publicidades
2
0
0
0
Mapas
0
0
0
1
História em quadrinhos
0
0
0
1
Gráfico
1
0
0
0
Arquivo
1
0
0
0
Gravura
34
47
36
26
TOTAL
QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE ILUSTRAÇÕES NO LIVRO PROJETO COOPERA
FONTE: AUTORES, 2015.

Total
96
17
16
8
2
1
1
1
1
143

%
67,13
11,88
11,18
5,59
1,39
0,69
0,69
0,69
0,69
100,0

Constata-se com esse quadro a relevância das fotografias no livro didático, as quais
serão analisadas a partir da Semiótica pierciana. Com base nas definições de semiótica já
apresentadas, precisa-se compreender o percurso para a aplicação da Semiótica. Sendo assim,
Santaella (2005, p.29-30) afirma que:
O primeiro olhar que devemos dirigir a eles é o olhar contemplativo. Contemplar
significa tornar-se disponível para o que está diante dos nossos sentidos.
Desautomatizar tanto quanto pos sível nossa percepção. Auscultar os fenômenos.
Dar-Ihes chance de se mostrarem. Deixá-Ios falar. Para Peirce, essa capacidade
contemplativa corresponde à rara capacidade que tem o artista de ver as cores
aparentes da natureza como elas realmente são, sem substituí-Ias por nenhuma
interpretação. Nossas interpretações vêm sempre muito depressa, sem nos dar tempo
para simplesmente nos abrirmos com certa singeleza para o que se apresenta. Essa
candidez intelectiva nos disponibiliza para as primeiras impressões tanto sensórias
quanto abstratas que os fenômenos despertam em nós.

Em nível de análise, a atenção deve-se voltar apenas para o fundamento do signo em
si. Deve-se fazer certo esforço para ignorar todos os outros aspectos do signo, tanto sua
relação com o objeto como com o interpretante. Depois da análise o fundamento, pode-se
passar para a análise do objeto do signo. Nesta etapa deve-se analisar que a relação do signo
com o objeto é à capacidade de referencial ou não do signo. Deve-se considerar, então, que o
signo tem dois objetos: o dinâmico e o imediato. Dando sequência à análise, deve-se verificar
o processo interpretativo em todos os seus níveis, pois é só nesta relação com o interpretante
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que o signo completa sua ação como signo. Santaella (2007, p.34-35) a respeito do percurso
dos signos afirma que:
A primeira espécie de olhar é aquela que leva em consideração apenas o aspecto
qualitativo do signo, apenas sua face de qualisigno. [...]A segunda espécie de olhar é
aquela que leva em consideração apenas o aspecto existente de um signo, isto é, o
sin-signo.[...] A terceira espécie de olhar que devemos dirigir ao fundamentado do
signo é aquela que leva em conta a propriedade da lei, o legi-signo como
fundamento.

Com isso, para a aplicação da análise semiótica neste trabalho é utilizada a
metodologia desenvolvida por Santaella (2005), por meio da técnica de decomposição dos
signos e identificação da tríade de Peirce, analisando, assim, o signo, interpretante, objeto e
suas derivações. A figura 4 demonstra este percurso:
1. Abrir-se para o fenômeno e fundamento do signo por meio de suas características com
relação a si; qualisiogno, sinsigno, legissigno.
2. Explorar o poder sugestivo indicativo e representativo do signo por meio do objeto,
subdividindo em dinâmico e imediato.
3. Acompanhar os níveis interpretativos do signo por meio do interpretante, subdividindo
em dinâmico, imediato e final.
INTERPRETANTE

QUALISIGNO
SINSIGNO
LEGISSIGNO

SIGNO

OBJETO

DINÂMICO
IMEDIATO
FINAL

DINÂMICO
IMEDIATO

FIGURA 4 – TRÍADE DE PIERCE
FONTE: ADAPTADO DE PIERCE, 1995

Para compreender melhor a figura acima, no entanto, é preciso apresentar os
conceitos fundamentais para esta análise, presentes na esquematização acima:
Signo é aquilo que representa algo para alguém. Dirigindo-se a alguém, e criando
algo na mente dessa pessoa. Um signo similar ou talvez mais desenvolvido. O signo com
relação a ele mesmo pode-se subdividir em três: (1) qualisigno, uma qualidade que é signo;
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(2) sinsigno, que abrange um existente singular.(3) legissigno, um signo que é lei, geralmente
arbitrário.
O Objeto possui duas subdivisões: (1) dinâmico, o objeto como o próprio signo o
representa; (2) imediato, o objeto como está representado.
Já o Interpretante pode ser: (1) imediato, aquilo que o signo produz na mente
interpretadora;(2)dinâmico, aquilo que o signo produz de efetivo em cada mente
singular;(3)final modo como qualquer mente reage ao signo.

4 SEMIÓTICA APLICADA: ENSAIO DE UMA ANÁLISE FOTOGRÁFICA

Para exemplificar melhor a semiótica aplicada à análise do objeto de pesquisa deste
trabalho, utilizou-se a fotografia 3, abaixo, presente na abertura da unidade 4 do livro do
Projeto Coopera. A imagem de autoria de Gonçalves, 1968, mostra a Passeata dos Cem mil
ocorrida no centro do Rio de Janeiro contra a ditadura militar. A marcha começou às 14 horas,
com cerca de 50 mil pessoas. Uma hora depois, esse número já havia dobrado.

FOTOGRAFIA 3 – PASSEATA DOS CEM MIL
FONTE: LUCCI; BRANCO, 2014.

AUTOR: Gonçalves,1968.

A passeata organizada pelo movimento estudantil contou com os estudantes, artistas,
intelectuais, políticos e outros segmentos da sociedade civil brasileira, como mostra a
imagem. Até então, esta ação é considerada uma das maiores e mais expressivas
manifestações populares da história brasileira. Ela ocorre durante regime militar no Brasil,
que teve início no dia 31 de março de 1964, com um golpe de estado por meio do qual os
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militares tomaram o poder no governo do João Gourlart, que havia sido eleito vice-presidente
de forma democrática pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Para análise da fotografia apresentada no livro, recorre-se, neste trabalho, à tríade
pierciana: signo, objeto e interpretante. Assim, o significado presente na imagem e no seu
contexto de uso no livro poderá ser compreendido a partir desta divisão tricotômica.
Passando finalmente para aplicação destes conceitos para análise imagética, é preciso
compreender a fotografia de Gonçalves como um signo capaz de produzir efeitos
interpretativos na mente do leitor. Deste ponto de vista do signo, pode-se apreender três
características:
1. Qualissigno - as diversas pessoas na rua, os cartazes com escritas de indignação, as
mulheres aparentemente bem vestidas, de mãos dadas em destaque na foto e a cor da
fotografia preto e branco têm o poder de sugestão, dando à fotografia a qualidade de
qualisigno.
2. Sinsigno - O segundo fundamento está em seu caráter enquanto existente, o fato da
fotografia mostrar diversas pessoas com as mãos erguidas empunhando cartazes e
mulheres de mãos dadas na primeira fileira indica uma manifestação na qual todos
unidos lutam por um objetivo comum. Isto dá a propriedade de sinsigno à fotografia.
3. Legissigno – Está nos seus aspetos de lei. Esta fotografia faz parte de diversas
fotografias históricas apresentadas no livro Coopera do quinto ano de história. Com
isso, ela faz parte da generalidade do livro dando a ela a propriedade de Legissigno.
O signo também pode apresentar relação com seu interpretante, sendo caracterizado
como rema dicente e argumento. Em se tratando da relação do signo com seu objeto, a
manifestação (passeata dos cem mil), o signo pode ser caracterizado como ícone, índice e
símbolo.
Já do ponto de visto do objeto, este pode dividir-se em dinâmico e imediato, da
seguinte forma:
1.

Imediato – como objeto imediato têm-se pessoas bem vestidas caminhando em
uma manifestação.

2.

Dinâmico – como objeto dinâmico pode-se observar que são artistas e intelectuais
da época caminhando em uma passeata contra a Ditadura Militar no Brasil.
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Por fim, do ponto de vista do interpretante pode-se apresentar uma divisão em
imediato, dinâmico e final, como apresentado a seguir:
1. Interpretante imediato – de modo imediato observa-se na fotografia uma
manifestação por meio da multidão reunida e dos diversos cartazes com dizeres de
indignação. Pelas roupas e pela cor preto e branco pode-se verificar que é uma
manifestação entre os anos 60 e 70.
2. Interpretante dinâmico – esta fotografia só poderá ser compreendida de maneira
mais afunda por um historiador ou pessoa que tenha conhecimento sobre a passeata
dos cem mil que foi uma manifestação popular contra a ditadura militar no brasil.
3. Interpretante final – irá observar que a passeata dos cem mil além de ser uma
manifestação popular contra ditadura foi a Organizada pelo movimento estudantil, que
ocorreu em 26 de junho de1968, no Rio de Janeiro, e contou com a participação desses
artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira que aparecem na imagem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresenta um estudo em andamento no Curso de Gestão da Informação da
UFPR. A partir da descrição das ideias apresentadas até aqui é possível inferir sobre a
importância de se analisar as fotografia dos livros didáticos infantis, pois, por vezes as
imagens podem estar em descompasso com os textos que as seguem ou estarem
incompreensíveis aos olhos das crianças. Representar o conhecimento por meio da fotografia
para menores de idade é imprescindível que seja feito de maneira adequada, se possível, por
meio de um cuidado na representação do conteúdo que leve em consideração análises críticas,
como, por exemplo, as que provenham da Semiótica.
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O “XOU DA XUXA” COMO REPRESENTAÇÃO DO IDEAL DE
BRANQUEAMENTO DO BRASIL1
Thaís de Carvalho2
RESUMO
Este trabalho propõe uma análise sobre o programa Xou da Xuxa, exibido pela TV Globo
entre 1986 e 1992, como um espaço de culto à cultura branca europeia e, consequentemente,
de exclusão de outros espectros da população nacional. Os olhares locais e estrangeiros sobre
o fenômeno Xuxa ajudam a compreender por que a família brasileira foi tão fascinada pela
apresentadora. Por fim, serão analisados dois processos de exclusão no programa: a seleção
para paquita, carreira dos sonhos de todas as meninas, alcançável apenas à pequena parcela
que atendia ao padrão de beleza imposto (magra, pele clara, cabelos loiros e lisos) e a
encenação da famosa música “Brincar de Índio”, em especial no episódio em que índios
foram convidados para dançar com as paquitas. O objetivo, alcançado através da leitura de
trabalhos sobre mídia e racismo, é problematizar o ideal de branqueamento do Brasil, que tem
raízes históricas e se perpetua na televisão através de ídolos de traços europeus, e a ilusória
democracia racial, representada por discursos de diversidade que naturalizam as diferenças
sociais.
Palavras-chave: Xuxa. Racismo. Branqueamento. Criança. Índios.

1. A PROGRAMAÇÃO INFANTIL NA TELEVISÃO BRASILEIRA
Os programas televisivos infantis chegaram ao Brasil na década de 1950, com Sítio
do Pica-Pau Amarelo em sua primeira versão. Até 1963, antes da chegada do tape, a maioria
dos programas infantis acontecia ao vivo e em um formato semelhante ao do rádio, após esse
período passam a predominar séries televisivas, como Vila Sésamo, Clube do Mickey e Pica
Pau. Esse período também marca a invasão da produção audiovisual estrangeira – os
apresentadores dos programas podiam ser brasileiros, mas os desenhos eram importados.
A televisão passa a perceber o poder de consumo da criança a partir dos anos 1980 e
a programação se transforma. Clube da Criança, da TV Manchete, e Balão Mágico, da TV
Globo, são exemplos do formato da programação após a percepção da infância como um
território repleto de consumidores a ser conquistado. Embora a TV Cultura e a TV Educativa

1
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oferecessem à criança opções de entretenimento mais próximas do folclore e da cultura
popular brasileiras e com mais zelo quanto à agressividade dos intervalos comerciais, os
programas de maior audiência, principalmente entre os telespectadores populares, foram os de
auditório. Estes eram semelhantes à programação adulta – como o Domingão do Faustão, o
Programa Silvio Santos, e o próprio Cassino do Chacrinha –, tendo como diferencial infantil
a alternância entre a interação no palco, do apresentador e sua plateia, e a exibição de
desenhos animados.
Beth Carmona (PACHECO, 2002, p.66) , que foi diretora da TV Cultura por muitos
anos, considera que “o gênero programa de auditório (...) tem um aspecto relacionado ao
circo. As crianças que são focalizadas ou têm algo de excepcional ou uma anormalidade
física, ou, então, são tão bonitinhas que parecem adultos”. Nos programas infantis de
auditório a criança raramente aparece em destaque – é, ao contrário, um componente do
cenário onde o destaque é um apresentador adulto, quase sempre do sexo feminino (Sérgio
Mallandro e Vovó Mafalda são duas exceções). Sua presença serve para legitimar a qualidade
infantil da programação e para dar uma ideia de que a estrela do palco não é inatingível, que
se mistura com o povo e mantém proximidade com o seu público.
No final dos anos 1980, os programas infantis encontraram uma fórmula mágica para
atrair audiência. O cenário é colorido, ultra-iluminado, e a plateia de crianças é convidada a
invadir o palco. Brincadeiras competitivas colocam meninas contra meninos e oferecem como
prêmio brinquedos, aproveitando para inserir doses de merchandising de marcas associadas ao
consumo infantil. A apresentadora é loira, de pele clara, vestida com roupas curtas e
extraordinárias. É a fórmula Xuxa, que servirá de molde para diversos outros programas
semelhantes no Brasil.
Esse artigo ressalta um aspecto particular dos programas de auditório infantis: a
escolha quase hegemônica de apresentadoras com um mesmo fenótipo para liderar esses
espaços. Enquanto Xuxa é descendente de italianos “da província autônoma de Trento”3, sua
substituta no Clube da Criança, Angélica Ksyvicks, descende de polacos, russos e lituanos4;
Eliana Michaelichen, apresentadora infantil do SBT de 1993 a 1998, é descendente de russos
e ucranianos5 e Jackeline Petkovic, substituta de Eliana após sua saída do SBT, é descendente
de “croata, portuguesa, russa e também por parte alemã do seu avô”.6 Independente da origem
3
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geográfica da apresentadora dentro do território brasileiro, é interessante observar como suas
descendências, sempre europeias, são parte relevante de suas biografias. Portanto, esse
trabalho se propõe a analisar o fenômeno Xuxa nos anos 1980 e 1990 como um espaço de
destaque da cultura branca europeia e como representativo do ideal de branqueamento do
Brasil.
2. O RACISMO EM UM PAÍS MESTIÇO
A identidade nacional do Brasil se constrói sobre um ideal de diversidade étnica e
miscigenação amplamente representado por propagandas políticas e pelas demais narrativas
televisivas. Programas de auditório como Esquenta, apresentado por Regina Casé, parecem
endossar a facilidade de se misturar os brasileiros de origens distintas, de raízes culturais
distintas, de classes sociais distintas. A tolerância, a ausência de preconceito, surge como a
qualidade fundamental do ser brasileiro. Discutir o racismo no Brasil, portanto, parece um
grande contrassenso, e com frequência o preconceito racial no país é disfarçado como
desigualdade socioeconômica (SOVIK, 2002, p.363). Afinal, “se não existem brancos nem
linhas raciais nítidas, como pode haver preconceito?” (idem).
O racismo, porém, não é definido apenas como um processo claro de segregação do
não-branco, mas como um sistema de estruturas econômicas, políticas, sociais e culturais que
perpetuam a distribuição desigual de privilégios entre pessoas brancas e não-brancas
(HILLIARD, 1992 apud DIANGELO, 2011, p.56), e que enaltecem a cultura branco-europeia
como “modelo universal da humanidade” (BENTO, 2002, p.25). Tanto essas estruturas de
perpetuação de privilégios quanto esse enaltecimento do branco-europeu se construíram
historicamente, desde a colonização do Brasil até os dias de hoje:
A moderna cultura ocidental – em outras palavras, o triunfo da humanidade absoluta
– dá-se a partir de um ordenamento espacial centrado na Europa. Desta maneira, o
‘ser humano universal’, criado a partir de uma concepção cultural que refletia as
realidades do universo burguês europeu, gerava necessariamente um ‘inumano
universal’, a outra face da moeda, capaz de abrigar todos os qualificativos referentes
a um ‘não-homem’: bárbaros, negros, selvagens (SODRÉ, 2000, p. 54)

A Europa compõe o imaginário brasileiro como um espaço de desenvolvimento
superior a que almejamos nos igualar. A branquitude, reconhecida como característica
importada – como nas biografias das apresentadoras descritas anteriormente – representa esse
ideal de clareamento gradual, de retorno ao Velho Mundo civilizado. A miscigenação seria
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inclusive bem vista historicamente por ser o meio para atingir este branqueamento gradual
(SODRÉ, 2000), essa reaproximação com o passado colonizador. Por isso, os estudos
culturais têm abandonado a abordagem da discriminação como um processo de exclusão do
não-branco, o que colocaria o negro, o índio, o mestiço no centro da discussão – nunca o
branco. A discussão da branquitude é importante por centrar o debate no lugar privilegiado do
branco, legado da escravidão que o país não quer discutir. “Este silêncio e cegueira permitem
não prestar contas, não compensar, não indenizar os negros” (BENTO, 2002, p.28).
A dificuldade de compreender como a nossa própria cultura (branca, europeia) pode
ser excludente é chamada por Robin DiAngelo (2011) de “conforto racial”. É a nossa
dificuldade de nos enxergar como parte de um sistema racista que nos faz negá-lo como um
todo – por isso também é muito mais fácil falar do excluído do que do privilegiado, colocando
o problema como algo a ser resolvido pelo próprio excluído através de seu esforço individual.
Além disso, “porque os brancos vivem vidas segregadas em uma sociedade dominada por
brancos, recebem pouca ou nenhuma informação autêntica sobre o racismo e são, portanto,
despreparados para pensar criticamente sobre o assunto” (DIANGELO, p.58)
2.1. Ideologia e televisão no Brasil
O favorecimento da elite historicamente construída sobre privilégios racistas é tão
naturalizado que se torna difícil de contestar. Na mídia, a esmagadora maioria das pessoas
bem representadas é branca – nos anúncios publicitários, nas novelas, nos jornais. Portanto,
como brancos, vivemos neutralizados para a noção de ausência de representatividade, ou de
má representatividade, e essas ideias acabam não parecendo relevantes.
Para compreender o sistema de estruturas e ideologias que opera para a manutenção
das diferenças é necessário compreender que a grande mídia não é o espaço de liberdade
democrática que tenta aparentar, mas um campo de exercício de poderes políticos e
econômicos. A linguagem imposta na televisão, bem como em outros meios de comunicação
de massa, representa os interesses de uma elite detentora de poder – isso porque o domínio
dos meios de comunicação não é mais que o controle da propriedade (MARTÍN-BARBERO,
2004, p.52). No Brasil, a Rede Globo é um conglomerado de propriedade familiar,
concentrando sob sua marca jornalismo impresso, canais de televisão aberta, canais de
televisão a cabo, portais de notícia, etc. Monopólios como esse refletem os interesses
econômicos daqueles que estão no poder, que decidem o que merece ter visibilidade.
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A visibilidade seletiva dos meios de comunicação e a representatividade social na
mídia acaba tendo um efeito doutrinário sobre o público, indicando tacitamente o lugar de
cada indivíduo na sociedade. O psicólogo venezuelano Eduardo Santoro realizou uma
pesquisa objetivando compreender até que ponto a visão de mundo da criança é influenciada
pelo que a televisão mostra (CAPARELLI, 1990). Oferecendo às crianças folhas de papel
com vários televisores em branco, Santoro pediu às crianças que desenhassem uma história
para a televisão. Mais da metade das estórias ilustradas se passavam nos Estados Unidos, 56%
dos personagens bons eram policiais ou detetives e mais de 16% dos maus eram camponeses
ou operários, número superior ao de criminosos profissionais. 57% dos bons eram ricos e
100% dos maus eram pobres.
Não à toa, “todos os governos têm uma grande preocupação com o que as crianças
assistem através desse meio, especialmente porque elas estão ainda conformando sua
cosmovisão e formando sua personalidade”. (idem, p.65) Esse tipo de interesse fica mais claro
quando nos distanciamos desses programas televisivos temporalmente – é muito mais fácil
perceber tendências ideológicas décadas mais tarde. É o caso do Xou da Xuxa como
representante da branquitude e de Xuxa como Rainha dos Baixinhos em um país de crianças
majoritariamente não-brancas.
2.2. O sucesso de Xuxa em um país de não-brancos
Em estudo realizado pelo IBGE em 2008, contatou-se que 96% da população
brasileira com 15 anos ou mais afirmam saber definir a própria cor ou raça. Dessa
porcentagem, 49% se declaram como brancos, o que significa dizer que 51% seriam nãobrancos. Ainda assim, quando perguntados sobre as suas descendências, apenas 1,31% dos
brasileiros que sabem definir sua cor ou raça declara ser de origem clara (somando-se aqui os
resultados das categorias “clara”, “alemã” e “italiana” oferecidas pelo IBGE). Pode-se
concluir, portanto, que a população brasileira segue sendo composta por uma maioria nãobranca e mestiça. Cabe avaliar, portanto, a razão do fascínio por uma Rainha Ariana. Nos
anos 1990, quando 43% da população brasileira se declaravam mestiços ou negros, o sucesso
de Xuxa já causava estranhamento aos olhos estrangeiros. Um artigo do jornal The New York
Times expressava o estranhamento no título “Brazil’s idol is a blonde, and some ask ‘why?’”
(31 jul. 1990).
A pele extremamente branca de Xuxa e seus cabelos loiros, por serem tão raros no
Brasil, servem como “símbolos onipresentes de diferença” (SIMPSON, 1993, p.83), enquanto
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seu discurso biográfico de ascensão honesta – um passado simples e a conquista de seu espaço
na mídia através de esforço individual – aproximam-na do povo. Esse discurso biográfico é
muito bem forjado para garantir ao público que a estrela alcançou seu status por mérito, não
por privilégios. Por isso, referências ao seu passado como modelo foram constantemente
suprimidas – desde a sua participação em cena erótica com um menor de idade em Amor,
estranho amor até as suas fotos na Playboy. Para se constituir como a Rainha da programação
infantil era preciso deletar esses obstáculos, que poderiam levantar questionamentos, e
fortalecer aspectos que a popularizassem na mídia para a criança. Dennison (2013, p.291)
salienta o sotaque de Xuxa como uma negação de suas origens gaúchas e também como
estratégia de associação com a grande mídia e em especial com a Rede Globo, localizada no
Rio de Janeiro: a sua fala é carregada de coloquialismos e enfatiza o típico chiado carioca.
Esse coloquialismo seria outra forma de aproximar a apresentadora do público popular.
Em seu artigo sobre o ídolo branco, Brooke (1990) cita duas possibilidades para o
sucesso de Xuxa (blonde idol) em um país não-branco. A primeira delas é a associação feita
pelas crianças com o mundo mágico dos contos de fadas, defendida pela própria Xuxa: “As
crianças gostam da Branca de Neve, da Cinderela, da Barbie. Quando me veem perto delas, é
como se aquela pessoa mítica se tornasse realidade”7. A outra possibilidade é simplesmente a
raridade, ou seja, da mesma forma que os estrangeiros desejam a mulata brasileira nas boates,
nós idolatramos a loira europeia na televisão. Ambas as possibilidades são verossímeis, mas
questionáveis, pois colocam a cultura dos contos de fadas e da Barbie como modelo universal
de infância, ignorando ser ela própria produto de interesses políticos, sociais e econômicos; e
comparam dois lugares sociais diferentes: enquanto a mulata é hipersexualizada, as loiras, que
também compõem um imaginário de fetiches sexuais no Brasil, são representadas no palco
como o ideal de mulher de família –imagem que Xuxa elege para lhe representar quando
apaga seu passado de modelo sensual e se consagra como apresentadora infantil.
Durante o auge do racismo cientificista no final do século XIX, a elite brasileira se
preocupava com o grande contingente de negros no país, o que significaria um destino
nacional trágico a longo prazo. Fundou-se um ideal de eliminar a negritude através do
clareamento gradual da população, por exemplo, através do estímulo à imigração europeia. “O
branqueamento persiste nas crenças populares e, pela sua internalização, não-brancos buscam
mobilidade social e geográfica, classificação em categorias mais claras e auto-inserção em
7

Livremente traduzido a partir de citação em inglês no artigo de James Brooke. Disponível em: <
http://www.nytimes.com/1990/07/31/world/rio-journal-brazil-s-idol-is-a-blonde-and-some-ask-why.html>.
Acesso em: 2 ago. 2015
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redes brancas” (TELLES, 2002, apud DENNISON, 2013, p.288) A partir dessa perspectiva, é
possível compreender o fenômeno Xuxa como uma ocupação dos espaços de branquitude no
Brasil e como representativo do ideal de branqueamento da população.
3. TODA COR TEM SIM: COMO SUSTENTAR O DISCURSO DA DIVERSIDADE
No Xou da Xuxa, a apresentadora aparece sempre acompanhada de um séquito de
jovens mulheres loiras, magras e de cabelo riso. A posição de Paquita, assistente de palco da
Rainha dos Baixinhos, era considerada a profissão dos sonhos e muitas meninas brasileiras
nos anos 1980 e 1990. A seleção para a vaga, no entanto, possuía um padrão estético rigoroso
que visava manter a similaridade entre as Paquitas e a Xuxa, acentuada pelo uso de uniformes
militares em cores primárias
Os uniformes (...) parecem ter sido incorporados do fenômeno da cultura popular
americana das drum majorettes, bandas femininas de marchas que eram muito
populares mesmo fora dos EUA na década de 1980 e que, assim como as torcidas
organizadas, ofereciam uma alternativa aceitável para a expressão da sexualidade de
adolescentes e jovens mulheres (em sua maioria brancas). Mas a ênfase na
vestimenta militar também pode ser vista com um significado mais local. Por
exemplo, há uma forte associação histórica no Brasil entre os estados do sul e as
forças armadas. O próprio pai de Xuxa (...) foi um oficial do exército. Os cargos
mais altos das forças armadas, e especialmente da Marinha, foram compreendidos
por muito tempo como lugares brancos. (DENNISON, 2013, p.295)

Com a definição de um perfil físico para as Paquitas, o lugar central no palco acabava
sendo exclusivamente branco, embora outras cores e etnias aparecessem no programa como
convidadas (trataremos da visita dos índios mais adiante) ou como parte da plateia. A
existência desse padrão estético para as Paquitas é bastante questionada inclusive pelos fãs de
Xuxa, afinal, revelava certa hierarquia na interação do programa: na plateia, o povo
miscigenado; no palco, a corte e a Rainha de descendência europeia. O espaço público é
misto, mas os lugares de destaque revelam a falha do discurso pró-diversidade – há um limite
para a participação não-branca, seu lugar é o do plebeu.
Programas como o da Xuxa, nos quais apresentadoras brancas, auxiliadas por
crianças brancas e tendo como pano de fundo crianças afrodescendentes, podem
reforçar estereótipos do negro como parte de nossa sociedade, porém no campo da
cultura, contribuindo na dança e no samba, e não como pessoa capaz de assumir e
galgar postos ocupados predominantemente pela classe dominante branca no Brasil.
(VIVARTA, 2009, p. 112)

333

No filme Lua de Cristal, de 1990, maior sucesso de bilheteria brasileiro daquela
década, essa reprodução é mantida: no final, um palco de Xuxa e Paquitas é aplaudido por um
público de morenos (de pele clara). Em clara alusão aos contos de fadas europeus, Xuxa é
transfigurada de gata borralheira em princesa da floresta. As vilãs do filme, parentes de Maria
da Graça que a destratam até então, manifestam enfim estar orgulhosas de fazer parte de sua
família. A prima de Xuxa, que nesse momento está loira, diz “mamãe, eu quero ser paquita”,
ao que a mãe responde “vou falar com a Marlene, eu sou assim com ela”.
Marlene Mattos, empresária de Xuxa, com frequência aparecia como a responsável
pelas decisões polêmicas do programa – quanto à seleção de Paquitas, por exemplo, Xuxa
declara que não teve poder de decisão e que as escolhas eram feitas por sua empresária.
Marlene Mattos, de fisionomia mestiça, tem um “pano de fundo social e racial que reflete
muito mais de perto o dos fãs de Xuxa” (DENNISON, 2013, p.295). No entanto foi
transformada em vilã pela mídia para defender o status inocente da apresentadora. Em Lua de
Cristal, as parentes malvadas de Xuxa também são morenas e tendem a agredi-la verbalmente
mencionando seus cabelos loiros (“loira oxigenada”, “sabe que eu detesto esse seu cabelinho
louro?”), associando-os a uma suposta ingenuidade de contos de fadas, como se ser loira fosse
ser ausente de qualquer malícia. Essa ingenuidade é reforçada por Xuxa, quando afirma que
não tem a menor ideia de quanto o seu programa vale ou quando sugere que decisões
importantes sobre a sua carreira são tomadas por outras pessoas.
Por fim, ainda sobre o discurso de diversidade e tolerância que, logo no início do
trabalho, definiu-se como norteador da ideia de nação no Brasil e também da programação
midiática nacional, é importante ressaltar que houve uma assistente de palco negra ao longo
da trajetória de Xuxa na TV Globo. Adriana Bombom participou dos programas entre os anos
de 1996 e 2002, mas não foi uma Paquita, apenas uma dançarina de palco – diferenciada pela
denominação e pelas roupas, já que não usava o mesmo uniforme das outras assistentes. Sua
música-tema, a “Dança do Bombom”, deixa claro que o papel exercido por Adriana era o da
dançarina hipersexualizada – como as mulatas dos fetiches estrangeiros, mencionadas
anteriormente. “A dança da Bombom é uma dança diferente(...), a dança da Bombom é uma
dança natural(...), a dança da Bombom entra pra trás, entra pra frente(...), a dança da Bombom
mexe o bumbum é alto astral”. A dicotomia entre a mulata hipersexualizada e a loira
sexualizada mas “de família”, mencionada anteriormente, é reforçada no episódio do
programa Xuxa Hits em que Bombom ensina Xuxa a dançar “na boquinha da garrafa”. Xuxa
incorpora o discurso da família tradicional brasileira: "a primeira vez que eu vi essa dança
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pensei ‘ah, que horrível!’, a segunda vez pensei ‘será que é difícil?’, depois já tava eu lá,
querendo fazer.”8
A questão da exclusão representada pelas Paquitas e a dificuldade popular de
categorizar o programa de Xuxa como racista foi tema de um curta-metragem produzido em
2010. Em Cores e Botas, uma criança negra fascinada pelo Xou da Xuxa se prepara para a
seleção de Paquita e é logo desclassificada pela sua cor – uma vez que é a mais segura e mais
ensaiada entre as meninas. No final, a menina joga fora sua coleção de botas e seu irmão lhe
pergunta o porquê. Ao que a menina revela: decidiu se dedicar à carreira de fotógrafa, e nesta
as botas não são importantes.

4. BRINCAR DE ÍNDIO: A REPRESENTAÇÃO INDÍGENA NO XOU DA XUXA
How! Voxê quer o dixco Xou da Xuxa 3? (sic) Já xaiu. Hi! Gosta música de índio?
Eu I Love.(sic) Música de índio preferida. [para de “imitar índio”]. Dos baixinhos e
minha. Olha o que eu ganhei, veio do Xingu [mostra cocar de penas]. Né bonito?
Foram os índios mesmo que fizeram. Devem ser bichinhos que morrem lá e eles
guardam. Tomara que eles não matem pra fazer isso só né, mas...9

A música “Brincar de índio” foi um dos maiores sucessos da carreira musical de
Xuxa e das Paquitas. Com coreografia e vestimenta específicas, Xuxa saúda os baixinhos com
uma palma aberta dizendo “how”. A roupa de Xuxa possui longas franjas de tecido e um
cocar comprido, enquanto a das Paquitas se limita ao tradicional traje militar com um cocar
pequeno de penas. Não é possível identificar se as músicas foram feitas para índios brasileiros
ou americanos, de filmes de faroeste. Na verdade, “índio” parece ser uma categoria que
abarcava toda e qualquer narrativa de primitivismo e oposição à civilização ocidental.
Na coreografia, as Paquitas rodeiam a Xuxa, seu cacique, fazendo “u-u-u”. Sentam
com “pernas de índio”10, deitam as costas no chão e empinam as pernas no ar, depois viram-se
de bruços e levantam para voltar a circular em volta de Xuxa. A música fala de “brincar de
índio mas sem mocinho pra (sic) me pegar”. Então esse índio é o bandido da história? Mas já
podemos amá-lo, porque “índio não faz mais lutas, índio não faz guerra”. O lugar do índio no
Xou da Xuxa, assim como o lugar do negro, sempre foi o de exceção. No entanto, o índio

8

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Z-mTVXvuM4c>. Acesso em: 5 ago. 2015.
Lançamento do disco “Xou da Xuxa 3”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Z7F5XphE4TI>.
Acesso em: 2 ago. 2015.
10
Como, nas escolas, costumava-se dizer para a posição sentada de pernas cruzadas uma sobre a outra,
diretamente sobre o chão.
9
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aparece ainda como elemento exótico, bandeira da diversidade étnica e cultural do programa e
do Brasil.
A relação do índio com a criança por sua suposta ingenuidade não é exclusiva do
Xou da Xuxa. Pelo contrário, constitui a noção de bom selvagem – o nativo das Américas que
se permitia catequizar e era tido como tabula rasa, assim como as crianças, vazio de
conhecimento e pronto para ser preenchido com os ensinamentos da civilização ocidental. Por
isso, talvez, o indígena-folclórico apareça tanto como temática recreativa nos espaços da
infância – essa mesma abordagem do homem selvagem serviu de pano de fundo para a
história de Mogli e Tarzan, mais tarde transformados em clássicos infantis.
O estudo realizado por Bonin (2015) sobre o lugar do índio no contexto escolar a
partir das memórias de sua geração dos festejos de 19 de abril constata que a representação
indígena nas escolas é também bastante exótica. São feitas pinturas faciais e cocares com
retalhos de papel coloridos. Não há nenhuma problematização, no universo infantil escolar ou
midiático, do genocídio indígena ou do atual lugar do índio na cultura e na história brasileiras.
Na escola, fala-se do “Descobrimento do Brasil” e na música de Xuxa o índio é passivo:
“Índio já foi um dia o dono dessa terra. Índio ficou sozinho. Índio querer carinho. Índio querer
de volta a sua paz”. Reforça-se o estereótipo do indígena como adereço folclórico: amigo dos
animais e protetor da natureza. A associação do índio com a natureza de maneira exacerbada,
pautada pelo “respeito à natureza” é também uma forma de desumanização que tem raízes
históricas:
Os hebreus distinguiam entre judeus, gentios e homens selvagens; o mesmo faziam
os gregos e os romanos, quando atribuíam particularidades aos civilizados, aos
bárbaros e aos homens selvagens. A dissimilitude pautava-se entre homens
organizados por algumas leis – mesmo quando as mesmas eram consideradas falsas
– (os bárbaros) e homens sem nenhuma lei (os selvagens). (...) Os bárbaros viviam
em espaços distantes e a sua presença provocava medo, suscitava pavor apocalíptico.
Em compensação, o homem selvagem habitava nas proximidades, nas florestas, nas
montanhas e nos desertos, dormindo debaixo das árvores ou nas cavernas como
animal. (RAMINELLI, p.35)

Em episódio do Xou da Xuxa de 1989, disponível no YouTube, o programa recebe
como convidados alguns indígenas para participar da canção “Brincar de Índio”, quatro
adultos e quatro crianças. As expressões faciais dos convidados ao assistirem à coreografia é
de seriedade, contrastando com o clima do programa e com a dança das Paquitas, ambos de
um êxtase circense. No final da música, Xuxa diz: “baixinhos, vamos brincar de índio e
ensinar as pessoas a ter respeito ao índio que é a natureza viva!”. Então estende a mão às
crianças convidadas para trazê-las para a dança. As crianças trocam olhares assustados com os
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adultos, que indicam que elas devem ir. Xuxa então segue pulando e cantando seu “ô-ô-ô”,
enquanto as crianças indígenas a acompanham desanimadas.11 “Parece que sair gritando ‘u-uu-u’, não serve para dizer que os índios têm outra linguagem, mas para dizer, mesmo, que eles
não têm linguagem, que eles emitem sons, porque são selvagens, não têm uma fala
estruturada.” (BONIN, 2015, p.319)
Ignorando a natureza do convite feito a eles, e uma vez que estão ali por livre e
espontânea vontade, caberia um questionamento sobre o porquê de os índios terem aceitado
participar do programa. Se aceitaram participar do programa, o que lhes causa desconforto?
Seria um caso claro de violência simbólica, em que uma classe (dominante) exerce o seu
poder sobre a outra (dominada), sem que haja possibilidade de contestação. “A violência
simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e
também, com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são
inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la.” (BOURDIEU, 1997, p.22)
Bourdieu (1997) explica como se dá a dinâmica de um estúdio de televisão e dos
poderes simbólicos que o coordenam. A interação diante das câmeras, que passa para o
telespectador a ideia de uma convivência real e democrática, é na verdade exaustivamente
ensaiada. O que o telespectador observa é uma encenação, um simulacro, previamente
montada. Assim, a interação com os convidados, por mais explosiva que possa parecer, é
limitada
por conversações preparatórias com os participantes sondados, e que pode levar a
uma espécie de roteiro, mais ou menos rígido, no qual os convidados devem deslizar
(a preparação pode, em certos casos, como em certos jogos, tomar a forma quase de
um ensaio). Nesse roteiro previsto por antecipação, praticamente não há lugar para a
improvisação, para a palavra livre, desenfreada, arriscada demais ou mesmo
perigosa para o apresentador e para seu programa. (idem, p.49)

Essa participação dos convidados não é, portanto, uma verdadeira interação, senão
uma encenação de um discurso de democracia – no caso de “Brincar de Índio”, um discurso
de democracia étnico-racial. Este simulacro, crível aos olhos dos telespectadores, é delimitado
por toda uma negociação prévia de diálogos e gestos que reforcem a proposta do programa
Xou da Xuxa – de um índio pacífico, resignado, o bom selvagem protetor da natureza.
5. CONCLUSÃO

11

O vídeo em questão encontra-se disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ba9JLbDrpWI>. Acesso
em: 2 de ago. 2015.
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Adorno escreveu em 1969 o texto “A educação depois de Auschwitz”, em que
discute a necessidade de nos comprometermos para que o Holocausto não se repita. O
combate ao preconceito – racial, étnico, sociocultural – deve ser objetivo primordial da
educação. No Brasil o racismo faz suas vítimas: 39.9% dos índios vivem na extrema pobreza
(AMNESTY INTERNATIONAL, 2014, p.12) e, em 2012, 77% dos jovens assassinados eram
negros.12
A discriminação racial no Brasil, vivida sob a forma de privilégios e desigualdades,
vem sendo discutida nas últimas décadas com um pouco mais de abertura. A política de cotas
nas universidades, a lei de representatividade na mídia e a criação de leis que tornaram crime
a ofensa racial são algumas das estratégias de contestação do racismo. Mesmo assim, ainda
causa estranhamento a discussão sobre o legado branco de um passado racista, dos
estereótipos criados para os não-brancos, dos lugares limitados que os não-brancos ocupam na
mídia.
Não é por acaso que se elege como herança indígena a naturalidade e como herança
negra a sensualidade, ao passo que sagacidade, civilidade, trabalho, entre outros
atributos, são enaltecidos como heranças europeias. Não é por acaso também que
nos identificamos muito facilmente com uma descendência europeia – italiana,
alemã, polonesa – e frequentemente nos distanciamos de uma descendência africana
ou indígena. (BONIN, 2008, p.317)

A proposta desse trabalho era dar mais um passo em direção a essa problemática,
embora a mesma demande estudos maiores, interdisciplinares e documentais. É importante
estar atento aos discursos reproduzidos na mídia, o que representam e a quem servem.
Questionar as estruturas de perpetuação do racismo é essencial para desnaturalizá-las e assim
abrir espaço para mudanças.

12

Disponível em: <https://anistia.org.br/campanhas/jovemnegrovivo/>. Acesso em: 2 ago. 2015
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A GLOBALIZAÇÃO COMO MOTOR DE MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO A PARTIR
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1

Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
RESUMO
A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
fora dos mercados mundiais é a decretação de morte para economias claudicantes de países
em desenvolvimento bem como de países desenvolvidos. Junto com as crescentes demandas
da competitiva economia capitalista neoliberal e seus ditames, surgiu a necessidade da
indústria de influenciar a formação educacional, orientando o ensino a qualificar
trabalhadores que pudessem ocupar os cargos criados com os avanços da tecnologia. Os
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
sendo inclusive alçados no Brasil ao status de graduação, apostando-se na oferta de vagas do
mercado de trabalho com salários e colocações melhores. A partir do fim da década de 1980,
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação determinou a criação de cursos tecnológicos de graduação. Embora tenha muitos
pontos a favor, as críticas dizem respeito ao risco de desumanização e da criação de gerações
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
passado, como propulsora de mudanças no ensino com foco nos cursos tecnológicos.
Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
Tecnologia.
1. INTRODUÇÃO
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
hegemonia da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
¹
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externa nas mãos de representantes do comando financeiro mundial como 1FMI e Banco
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS
Mundial; e a implosão da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Segundo Ramos (2002), quatro fatores contribuíram para conformar o processo de
unificação no final do século passado: “(...) a globalização nas comunicações, a econômica, a
política e a dos valores presentes no convívio em todos os níveis: pessoal, social, nacional e
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
mundial”.
O ideal progressista do início dos 1900 e a ânsia desenvolvimentista do pós-guerra
RESUMO
culminaram a partir dos anos 1980 nas palavras de ordem da globalização: 1) competitividade
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amplamente divulgada: a filosofia educacional tecnicista. Baseada na tendência liberal
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Tecnologia. “(...) competentes para o mercado de trabalho, não se preocupando com as
trabalhadores
mudanças sociais” (MARQUES, 2012, p. 4).
1. INTRODUÇÃO
Com base nessa contextualização, este artigo pretende discutir a influência da
globalização no plano de educação para o país, a partir do final do século passado, que
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Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
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havia 31 bilhões de
pobres no planeta, enquanto aumentava a concentração de renda.
O fim, nos anos 1980, do Welfare State (“Estado do bem-estar social”) criado nos
EUA e países do Primeiro Mundo, inicia-se a política neoliberal nos EUA, Inglaterra e
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Batista
Cazarotti²
algumas nações latino-americanas – o neoliberalismo se vale da globalização
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o
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o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
Fernando Henrique Cardoso, surge o Plano Real e com isso a estabilização da hiperinflação,
da Educação determinou a criação de cursos tecnológicos de graduação. Embora tenha muitos
a favor,
críticas
dizem respeito
risco
de desumanização e da criação de gerações
que pontos
constituíram
os as
mais
importantes
feitos naao
área
econômica.
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
Segundo a orientação neoliberal, abriram-se os mercados, com aumento das
passado, como propulsora de mudanças no ensino com foco nos cursos tecnológicos.
importações de bens, serviços e capitais, controle do dólar e altas taxas de juros, o que trouxe
Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
desarranjos de várias ordens para a economia.
Tecnologia.
De acordo com Goulart, Gerbelli e Pereira (2014), o controle inflacionário
possibilitou avanços: “o mercado de trabalho se formalizou, a desigualdade social diminuiu, o
1. INTRODUÇÃO
Brasil passou de devedor a credor do Fundo Monetário Internacional (FMI) e a economia
brasileira foi elevada a grau de investimento pelas principais agências internacionais de
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
classificação de risco”.
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
Entre as críticas ao Plano Real, o ex-ministro da Fazenda da ditadura, Delfim Netto,
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
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respeito à volta de um crescimento robusto, com um equilíbrio externo, ele não
conseguiu. Na verdade, não se pode dizer que foi um fracasso, mas ele não foi um
Trabalhosucesso.
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(BRITO; ÁQUILAS, 2004).
Em 1999, o Brasil contava com uma força de trabalho de 79,3 milhões de pessoas,
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RESUMO
compondo
a População Economicamente Ativa (PEA), enquanto em 1999 elas eram 41,4% –
globalização
adentroudiversas
ao mundo
econômico
na cultura das pessoas
no planeta
a partir
“Tal Asituação
aprofundou
mudanças
de ecomportamento
na sociedade
como
a do
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
maternidade
o menor
número
filhos, o de
aumento
padrão
de consumo
familiardee opaíses
fora dosadiada,
mercados
mundiais
é a de
decretação
morte do
para
economias
claudicantes
em desenvolvimento
como
de p.
países
investimento
em educação”bem
(OEI,
2010,
18). desenvolvidos. Junto com as crescentes demandas
da competitiva economia capitalista neoliberal e seus ditames, surgiu a necessidade da
indústria de influenciar a formação educacional, orientando o ensino a qualificar
trabalhadores que pudessem ocupar os cargos criados com os avanços da tecnologia. Os
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
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Mizukami (1986, p. 19) afirma que:
O conteúdo transmitido visa objetivos e habilidades que levem à competência. O

1. INTRODUÇÃOaluno é considerado como um recipiente de informações e reflexões. O uso de
O

máquinas (através das quais é possível apresentar contingências de maneira
controlada) libera, até certo ponto, o professor de uma série de tarefas. A educação,
decorrente
disso,
se preocupa com
aspectos a
mensuráveis
e observáveis.
emprego
do termo
“globalização”
começou
ser difundido
no final dos anos 1980.

Inicialmente
sugerindo
a ideia de unificação
global. Segundo
Hobsbawn
teria sido um
A tecnologia
e o tecnicismo
como orientação
educacional
são um (1995),
dado histórico,
movimento
resultante de da
trêsindústria
processos
quedemanda
culminaram
no final adochave
século
resultado
do desenvolvimento
e da
que impunha
ao passado.
ensino A
4
hegemonia àdaprodução.
política neoliberalista,
na figura
de Pinochet
(1973)de
e da
gestão
de Silva
Margareth
direcionando-o
Já na Revolução
Industrial,
os currículos,
acordo
com

(1979) e Ronald
(1980);
a dificuldade
da autonomia
e eformação
de uma
(1999Thatcher
apud AZEVEDO,
2011), Reagan
buscavam
criar nexo
entre a educação
escolar
a produção
dos países
doem
Terceiro
Mundo
peso dos empréstimos
crescentes
da dívida
fabril.identidade
Autores como
Bobbit,
1918, na
obra, sob
The oCurriculum,
propunha que
“(...) a escola
deveria organizar seus objetivos e estabelecer métodos para medir os resultados, como nas
¹

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em

_______________________
Comunicação – ENPECOM.

4

SILVA,
Tomaz Tadeu.
Documentos de
identidade: euma
introdução
teorias
do currículo.
²
Especialista
em Planejamento
Educacional
Docência
em ás
Curso
Superior,
Mestrando
em Educação
pela Universidade de Uberaba, maurocazarotti@hotmail.com.
Belo Acadêmico
Horizonte: Autêntica,
1999.

344

5

A GLOBALIZAÇÃO COMO MOTOR DE MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO A PARTIR
empresas” (AZEVEDO, 2011).
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1
A eficiência do ensino dependia de ensinar habilidades ao trabalho fabril, sendo as
crianças “treinadas” para dominar a qualificação necessária a fim de exercer ocupações
profissionais quando adultos: “A organização da escola, tal como conhecemos e convivemos,
imita e reproduz de forma acrítica os padrões de organização da produção e do trabalho do
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
modelo taylorista-fordista” (AZEVEDO, 2011).
O avanço natural da globalização exige do trabalhador mais do que especialização.
RESUMO
Passa a ser necessária uma formação em escolas técnico-profissionalizantes que permitam
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Nesta abordagem, a escola treina alunos e professores, moldando comportamentos:
Tecnologia.
“A metodologia na tendência tecnicista recorre a modelos que devem ser seguidos para que a
maneira
de ser dos alunos seja controlada. E a avaliação, por sua vez, objetiva somente o
1. INTRODUÇÃO
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do século técnica
passado.
competência
política”.
hegemonia
da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
A crítica
quee aRonald
autora Reagan
faz ao desenvolvimento
tecnológico
é o prejuízo
aos valores
Thatcher
(1979)
(1980); a dificuldade
da autonomia
e formação
de uma
humanos,
“como
solidariedade,
a paz,Mundo
a justiça
Por empréstimos
isso, cabe reorientar
a técnica
identidade
dosa países
do Terceiro
sobe o amor.
peso dos
crescentes
da dívida
para buscar uma melhor qualidade de vida para a humanidade” (BEHRENS, 2005, p. 52).
¹

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em

A corrida tecnológica na era da informação transformou o mundo e o ensino.
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²
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1

FIM
DO SÉCULO XX:
CURSOS
TECNOLÓGICOS
Do ponto deDO
vista
do neoliberalismo,
o ensino
é privilegiado
e deve ser incentivado e
valorizado. De acordo com o Banco Mundial são duas as tarefas relevantes ao capital que
estão colocadas para a educação: a) ampliar o mercado consumidor, apostando na educação
como geradora de trabalho, consumo e cidadania (incluir mais pessoas como consumidoras);
Lúcio
Batista Cazarotti²
b) gerar estabilidade política nos países com a subordinação dos Mauro
processos
educativos
aos
interesses da reprodução das relações sociais capitalistas (garantir governabilidade).
RESUMO
O processo de globalização exige que os professores reflitam a respeito de todos os
A globalização
adentrou
mundo
econômico
e na culturafinanceiros,
das pessoaspolíticos
no planeta
a partir do
processos
da sociedade,
sejamaoeles
educacionais,
econômicos,
e sociais.
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
Ser um
nos dias
de hoje
uma postura
ampla
uma visão claudicantes
aberta de todo
o
foraeducador
dos mercados
mundiais
é aexige
decretação
de morte
parae economias
de países
em edesenvolvimento
bem como que
de países
desenvolvidos.
Junto comaparece
as crescentes
mundo
de todas as modificações
vêm ocorrendo.
A tecnologia
como demandas
fator
da competitiva economia capitalista neoliberal e seus ditames, surgiu a necessidade da
inexorável
e demanda
um docente
conhecedoreducacional,
dos diferentesorientando
meios de comunicação
indústria
de influenciar
a formação
o ensino a social,
qualificar
quea pudessem
ocupar
os cargos
criados
com educativas.
os avanços As
da tecnologia.
bem trabalhadores
como disposto
se aperfeiçoar
diante
das novas
mídias
mudanças Os
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
paradigmáticas
vêm alçados
ocorrendo
muitas
práticas,
especialmente
nas escolas
que precisam
sendo inclusive
no em
Brasil
ao status
de graduação,
apostando-se
na oferta
de vagas do
mercado
de
trabalho
com
salários
e
colocações
melhores.
A
partir
do
fim
da
década
de 1980,
com urgência atender às mudanças nas linguagens e na metodologia de ensino.
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
Em 2013determinou
em Doha, no
Catar, odeWorld
on de
Summit
for Education
(Wise),
da Educação
a criação
cursosInnovation
tecnológicos
graduação.
Embora tenha
muitos
pontos
favor, as críticas
dizempara
respeito
ao educação
risco de desumanização
e da criação
de gerações
um dos
maisa importantes
encontros
discutir
no mundo, analisou
os entraves
da
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
educação
em épocas
de globalização.
passado,
como propulsora
de mudanças no ensino com foco nos cursos tecnológicos.
"O mundo está mudando e a educação também precisa ser modificada, de forma a
Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
atender as novas demandas que vêm surgindo. Precisamos de um modelo mais flexível",
Tecnologia.
defendeu a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, que abriu a discussão.
Segundo palestra de Qian Tang (REIS, 2013), assistente de educação da direção1. INTRODUÇÃO
geral da Unesco, as escolas qualificam os alunos apenas visando uma colocação no mercado
de trabalho, ao passo que um ensino de qualidade deve oferecer mais: “Precisamos falar de
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
valores, de caráter, da convivência com o outro, com o diferente. Não basta o que estamos
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
oferecendo. Estamos tirando de nossos filhos um futuro melhor”.
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
O presidente do Centro de Políticas Públicas da Universidade Católica do Chile,
hegemonia da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
Francisco Claro, defendeu uma formação de professores voltada para a qualidade como ponto
Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
nevrálgico do processo de ensino-aprendizagem (REIS, 2013).
identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
Para Sérgio Haddad, o Banco Mundial oferece assessoria para “(...) ajudar os
governos
a desenvolver
educativas
adequadas às
especificidades
seus países.
(...) em
¹
Trabalhopolíticas
inscrito para
o GT Comunicação
e Educação,
do VII de
Encontro
de Pesquisa
Comunicação
– ENPECOM.
O Banco
Mundial
é a principal fonte de assessoramento da política educativa, e outras
²
em Planejamento
Educacional e Docência em Curso Superior, Mestrando
agências
seguemEspecialista
cada vez mais
sua liderança”.
Acadêmico em Educação pela Universidade de Uberaba, maurocazarotti@hotmail.com.

O que antes se criticava como intervencionismo, desde os acordos MEC-Usaid dos

anos de chumbo, não mudou de função. O capitalismo neoliberal permanece influenciando as
346

7

A GLOBALIZAÇÃO COMO MOTOR DE MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO A PARTIR
1
políticas educacionais
das DO
nações
em desenvolvimento,
com propostas que
incluem
DO FIM
SÉCULO
XX: CURSOS TECNOLÓGICOS

(ANDRIOLI, 2002):

RESUMO

a) garantir governabilidade (condições para o desenvolvimento dos negócios) e
segurança nos países “perdedores”; b) quebrar a inércia que mantém o atraso nos
países do chamado “Terceiro Mundo”; c) construir um caráter internacionalista das
Cazarotti²
políticas públicas com a ação direta e o controle dosMauro
EstadosLúcio
Unidos;Batista
d) estabelecer
um corte significativo na produção do conhecimento nesses países; e) incentivar a
exclusão de disciplinas científicas, priorizando o ensino elementar e
profissionalizante.

A seguir, elencam-se
já sentidos
dos das
resultados
ingerência
da do
A globalização
adentrou ao alguns
mundo efeitos
econômico
e na cultura
pessoas da
no planeta
a partir
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
atividade econômica neoliberal na educação (ANDRIOLI, 2006): 1) o rápido e barato é
fora dos mercados mundiais é a decretação de morte para economias claudicantes de países
apresentado
como critério
de eficiência;
2) formação Junto
menos
e demandas
mais
em desenvolvimento
bem como
de países desenvolvidos.
comabrangente
as crescentes
da competitiva economia capitalista neoliberal e seus ditames, surgiu a necessidade da
profissionalizante; 3) subordinação profissionalizante com a reforma do ensino médio e
indústria de influenciar a formação educacional, orientando o ensino a qualificar
profissionalizante;
4) privatização;
5) Ensino
Médio
dividido
entre
educação
regular e Os
trabalhadores que
pudessem ocupar
os cargos
criados
com os
avanços
da tecnologia.
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
profissionalizante, com a tendência de priorizar este último: “mais ‘mão-de-obra’ e menos
sendo inclusive alçados no Brasil ao status de graduação, apostando-se na oferta de vagas do
consciência
mercadocrítica.
de trabalho com salários e colocações melhores. A partir do fim da década de 1980,
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
Para Weber e Behrens (2010), a escola passa a exercer a função de modeladora do
da Educação determinou a criação de cursos tecnológicos de graduação. Embora tenha muitos
comportamento
humano,
qualificando
os estudantes
para
mercado de trabalho
e ensinando
o
pontos a favor,
as críticas
dizem respeito
ao risco
de odesumanização
e da criação
de gerações
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
comportamento passivo, acrítico. São fundamentos da verdade científica no século XX, que
passado, como propulsora de mudanças no ensino com foco nos cursos tecnológicos.
permitiram a especialização e importantes aquisições científico-tecnológicas, enquanto
Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
desvinculavam a “ciência da ética e a razão do sentimento” (BEHRENS, 2005, p. 19 apud
Tecnologia.
WEBER; BEHRENS (2010, p. 250).
Ciente da realidade social dos alunos, o educador deve inovar e conduzir o aluno em
1. de
INTRODUÇÃO
busca
autonomia e da cidadania: “Um educador é o que procura realizar as possibilidades
que a educação tem de colaborar na conquista de uma realidade social superadora das
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
desigualdades (...) (FERREIRA, 2006, p. 2).
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
Em meio a todo processo tecnicista educacional, impulsionado pelo capitalismo,
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
tanto quanto pelos países de primeiro mundo, hegemônicos em suas economias e seguido
hegemonia da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
pelos países emergentes, os professores que estão como mediadores do conhecimento estão
Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
reféns da “era tecnológica”, ou melhor, tecnicismo-profissional, pois acaba dividindo o
identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
conhecimento entre ensino regular e ensino técnico, que por sua vez chegou a atingir não
somente
o ensino
médioinscrito
no Brasil
também está
atingindo
superior
nas em
¹
Trabalho
para o como
GT Comunicação
e Educação,
do oVIIensino
Encontro
de Pesquisa
graduações.
Comunicação – ENPECOM.
²
Especialista em Planejamento Educacional e Docência em Curso Superior, Mestrando
Acadêmico em Educação pela Universidade de Uberaba, maurocazarotti@hotmail.com.
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NA EDUCAÇÃO
A PARTIR
No artigo 1º, parágrafo
2º, MOTOR
a Lei nº 9.394/96
(de Diretrizes
e Bases da Educação
1
DO FIMque
DO“(...)
SÉCULO
XX: CURSOS
TECNOLÓGICOS
Nacional – LDB) apregoa
a educação
escolar deverá
vincular-se ao mundo do

trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996). No artigo 39º, determina que a educação
profissional – incluindo as demais formas de educação, ao trabalho, ciência e tecnologia –
leva ao constante desenvolvimento de qualificações para a vida produtiva. E no artigo 40
Mauro Lúcio
Batistaafins
Cazarotti²
traduz que a educação profissional deve articular-se com o ensino regular,
instituições
e
mesmo no ambiente de trabalho, contribuindo para o desempenho do trabalhador brasileiro
RESUMO
como
principal agente do desenvolvimento do país.
A globalização
adentrou
ao mundo econômico
na cultura
pessoas (BRASIL,
no planeta 2004),
a partir do
De acordo com
a regulamentação
dada peloe Decreto
n° das
5.154/2004
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
o ensino
estrutura-se
em:
fora profissionalizante
dos mercados mundiais
é a decretação
de morte para economias claudicantes de países
em desenvolvimento bem
como
de
países
desenvolvidos.
Junto com
as crescentes
demandas
 Formação inicial e continuada de trabalhadores
– oferecida
em todos
os
de escolaridade,
a capacitação,
o aperfeiçoamento,
a da
da competitiva economia níveis
capitalista
neoliberal inclui
e seus
ditames, surgiu
a necessidade
atualização, podendo
ser ofertada
segundo a
itinerários
indústria de influenciar especialização
a formaçãoe aeducacional,
orientando
o ensino
qualificar
formativos,
ao desenvolvimento
aptidões
para ada
vidatecnologia.
social.
trabalhadores que pudessem
ocuparvisando
os cargos
criados comde os
avanços
Os
 Educação profissional técnica de nível médio – oferecida em articulação com
cursos tecnológicos passaram
a
ganhar
destaque
como
solução
de
formação
mais
rápida,
o ensino médio, podendo ser integrada, concomitante ou subseqüente ao
sendo inclusive alçados noensino
Brasilmédio.
ao status de graduação, apostando-se na oferta de vagas do
mercado de trabalho com
saláriosprofissional
e colocações
melhores.
A partire do
fim da década
de 1980,
 Educação
tecnológica
de graduação
de pós-graduação
– regida
normas
da educação
superior
e oferecida
aos de
egressos
do ensino
o Brasil passou a dar mais pelas
atenção
a esse
curso, até
que em
1996 a Lei
Diretrizes
e Bases
médio
e
superior,
respectivamente.
da Educação determinou a criação de cursos tecnológicos de graduação. Embora tenha muitos
 Odizem
Decreto-lei
nº 4.048/1942
como missão
primordial
pontos a favor, as críticas
respeito
ao risco estabelece
de desumanização
e da
criaçãododeSENAI
gerações
oferecer aprendizagem, sem excluir a possibilidade de outras formas e
acríticas. Este artigo pretende
discutir
a influência
da globalização,
partir do final
do século
níveis
de atuação
contidos
na abrangente a expressão
“ensino
de
passado, como propulsora de
mudanças
no
ensino
com
foco
nos
cursos
tecnológicos.
continuação”.
Segundo Araujo
(2008), em
1996,tecnológicos
ocorreram de
mudanças
estruturais
no tecnológica.
ensino
Palavras-chave:
Globalização.
Cursos
graduação.
Educação
brasileiro
introduzidas pela LDB, a regulamentando-se a educação profissional, que passou do
Tecnologia.
status de cursos técnicos para o patamar de cursos superiores de tecnologia. Os cursos
superiores
de tecnologia, de graduação e menor duração (2 a 3 anos) se comparados ao
1. INTRODUÇÃO
bacharelado (4 a 5 anos), formam tecnólogos qualificados especificamente pata atender à
demanda do mercado
de do
trabalho.
O emprego
termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
O Catálogo
Nacional
de Cursos
Superiores
de Tecnologia,
publicado
pelo MEC
em um
Inicialmente
sugerindo
a ideia
de unificação
global.
Segundo Hobsbawn
(1995),
teria sido
meados
de 2006 resultante
e gestado de
comtrês
a participação
da comunidade
o documentomovimento
processos que
culminaram educacional,
no final do éséculo
passado. A
guiahegemonia
de oferta da
de política
curso de
graduação em
tecnologia.
Segundo
o catálogo,
os cursos
de
neoliberalista,
na figura
de Pinochet
(1973)
e da gestão
de Margareth
graduação
em(1979)
tecnologia
são organizados
em treze
eixos: ambiente
e saúde,e apoio
escolar,
Thatcher
e Ronald
Reagan (1980);
a dificuldade
da autonomia
formação
de uma
controle
e processos
industriais,
gestão
e negócios,
hospitalidade
e lazer,crescentes
informação
e
identidade
dos países
do Terceiro
Mundo
sob o peso
dos empréstimos
da dívida
comunicação, infraestrutura, militar, produção alimentícia, produção cultural e design,
¹

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em

produção industrial, recursos naturais e segurança (MEC, 2010).
Comunicação – ENPECOM.

Para Araujo (2008), o avanço tecnológico demanda incessantes conhecimentos e

²
Especialista em Planejamento Educacional e Docência em Curso Superior, Mestrando
Acadêmico
em Educação
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maurocazarotti@hotmail.com.
gestão
do aparato
científico.pela
O Universidade
serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial, com mais de
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700 unidades
operacionais nos
26 estados
brasileiros
e o distrito federal,
forma 2 milhões
de
1
DO FIM
DO SÉCULO
XX:às
CURSOS
TECNOLÓGICOS
trabalhadores por ano,
adequando
a formação
exigências
do mercado: “A decisão do
SENAI de implantar cursos de graduação em tecnologia reflete a preocupação da instituição
em formar profissionais cada vez mais qualificados e especializados” (ARAUJO, 2008, p.
71).
Mauro da
Lúcio
Batistapara
Cazarotti²
O Fórum Nacional da Indústria elaborou o Mapa Estratégico
Indústria
o
período 2007-2015 (Anexo 1), a partir de proposta da Confederação Nacional da Indústria
RESUMO
(CNI),
estabelecendo objetivos estratégicos para a educação (ARAUJO, 2008, p. 75).
A globalização
mundo brasileiro
econômicodeve
e naatender
cultura às
dasdemandas
pessoas no
a partir
Para a CNI,adentrou
o ensinoaosuperior
daplaneta
economia
do do
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
conhecimento
e do desenvolvimento
industrial,de formando
e competências:
fora dos mercados
mundiais é a decretação
morte paratalentos
economias
claudicantes de“Os
países
em
desenvolvimento
bem
como
de
países
desenvolvidos.
Junto
com
as
crescentes
demandas
conteúdos acadêmicos devem ser reformados para incluir habilidades e novas competências
da competitiva economia capitalista neoliberal e seus ditames, surgiu a necessidade da
(capacidade
de problemas,
trabalho
em equipe)
e orientados
à
indústriadedecomunicação,
influenciar resolução
a formação
educacional,
orientando
o ensino
a qualificar
trabalhadores
ocupar osteóricos,
cargos criados
com osa avanços
da tecnologia.
utilização
prática que
dospudessem
conhecimentos
favorecendo
empregabilidade
dos Os
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
profissionais
formados”
(ARAUJO,
2008,
p. 78).de graduação, apostando-se na oferta de vagas do
sendo inclusive
alçados
no Brasil
ao status
mercado
de trabalho
com salários
e colocações
melhores.
A partir de
do fim
da década
1980,
A CNI
ainda propõe
a criação
de um sistema
“adequado”
avaliação
das de
IES,
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
expansão
do número
de vagasana
área de
e P&D com
internacional.
da Educação
determinou
criação
detecnologia
cursos tecnológicos
depadrão
graduação.
Embora tenha muitos
pontos a favor, as críticas dizem respeito ao risco de desumanização e da criação de gerações
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
passado, como propulsora de mudanças no ensino com foco nos cursos tecnológicos.
5. CONCLUSÃO
Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
Tecnologia.
A educação tecnológica efetivada nos cursos tecnológicos tem como finalidade
precípua
solucionar duas demandas crescentes e imperativas em termos de globalização: levar
1. INTRODUÇÃO
formação profissionalizante às massas populares, demanda social reprimida que exige solução
rápida e eficaz,
e preencher
as vagas
da indústria
financiada
pelo capital
que,
O emprego
do termo
“globalização”
começou
a ser difundido
no neoliberal,
final dos anos
1980.
açodada
pela intensa
competição,
maciçamente
em tecnologia
e (1995),
cria cargos
que um
Inicialmente
sugerindo
a ideia deinveste
unificação
global. Segundo
Hobsbawn
teria sido
precisam
ser preenchidos
obra qualificada.
movimento
resultantepor
demão
trêsdeprocessos
que culminaram no final do século passado. A
Além de
ser impossível
para a nasociedade
mesmo (1973)
uma irresponsabilidade
dos
hegemonia
da política
neoliberalista,
figura deePinochet
e da gestão de Margareth

governos
negligenciarem
a educação
tecnológica,
trata-se da
de autonomia
uma solução
bem-vinda.
Thatcher
(1979) e Ronald
Reagan (1980);
a dificuldade
e formação
de uma
Alçados
no
Brasil
ao
status
de
graduação
nos
cursos
superiores
de
tecnologia
formam
identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
profissionais em áreas em que não há outras graduações. São indicados para pessoas que
¹

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em

precisam ser inseridas com brevidade no mercado de trabalho, especialmente em função de
Comunicação – ENPECOM.

duração mais curta que o bacharelado.

²
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1
DO FIM
DO SÉCULO
XX: CURSOS
A globalização,
responsável
pela visão
tecnicistaTECNOLÓGICOS
que impregnou a indústria e

inúmeros processos educativos, é rica em conflitos. Para a ideologia neoliberal, a educação
deve ser privilegiada e incentivada. O Banco Mundial defende que é importante ampliar o
mercado consumidor, a fim de que a educação como geradora de trabalho, consumo e
Mauro
Lúcio Batista
Cazarotti²
cidadania possa trazer emprego e progresso, enquanto gera estabilidade
política,
ao submeter
o ensino aos ditames das relações sociais capitalistas.
RESUMO
Para os educadores, a orientação para uma educação a serviço da produção tem
A globalização
adentrou
mundo
econômicosocial,
e na cultura
dasdo
pessoas
no planeta
partir do
prescindido
de valores,
como ao
caráter,
convivência
aceitação
diferente
para nãoa tirar
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
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da Educação determinou a criação de cursos tecnológicos de graduação. Embora tenha muitos
pontos a favor, as críticas dizem respeito ao risco de desumanização e da criação de gerações
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
passado, como propulsora de mudanças no ensino com foco nos cursos tecnológicos.
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1. INTRODUÇÃO
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
hegemonia da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
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Fonte: ARAUJO (2008, p. 76-7)

Indústria para o período 2007-2015

ANEXO 1 – Mapa Estratégico da

CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS QUEER PARA A INTERFACE
COMUNICATIVO-EDUCATIVA: O CASO DO WEBDOCUMENTÁRIO [SSEX
BBOX]1
Camila Oliveira2
Gabrielle Staniszewski3
Resumo:
A lógica hegemônica tradicional reitera as noções do conhecimento e do sujeito universal –
homem, branco e heterossexual. Desse modo, impulsionados pelos Estudos Culturais e
correntes Pós-estruturalistas, os Estudos Queer empreendem em questionar a estabilidade
entre oposições limítrofes entre biológico/cultural para questionar possibilidades além da
fixidez normativa. Neste cenário, o presente artigo parte dos Estudos Queer para compreender
o que há de comunicação-educação no webdocumentário [SSEX BBOX]. Apresentamos uma
análise por meio do método de estudo de caso, no qual podemos observar que a forma como
os episódios que compõem o webdocumentário é produzida faz com que ele se aproxime da
interface comunicativo-educativa, na medida em que proporciona a construção crítica de
conhecimento sobre sexualidade e gênero de modo dialógico e interativo. Ao final, aponta-se
a importância da produção de conhecimento sobre a sexualidade para pluralizar o diálogo
social e ampliar as formas e possibilidades das pessoas se expressarem.
Palavras-chave: Comunicação-educação. Sexualidade. Estudos Queer. SsexBbox.

1. INTRODUÇÃO
A concepção de sexualidade e gênero na lógica hegemônica tradicional limitam
práticas e possibilidades de identidades às categorias estáveis e binárias, homem/mulher e
heterossexual/homossexual. Desse modo, os sujeitos que escapam ou transitam entre essas
fronteiras são postos às margens das normas da sociedade. Nesse sentido, as diversas áreas do
conhecimento tradicional sustentam esse discurso, ao passo em que reproduzem a
centralidade do conhecimento e da heteronormatividade – pressupondo a heterossexualidade
como uma identidade legítima.

1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
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A perspectiva teórica queer problematiza as noções binárias de gênero,
descentralizando e apontando para possibilidades além da heteronormatividade. A palavra
queer, do inglês, carrega o modo depreciativo de se referir a gays, lésbicas e trans – o mesmo
que bicha, sapatão, traveco, no Brasil – e ainda para pessoas que de algum modo escapam aos
padrões convencionais da sociedade – como “estranho” ou “esquisito”. Segundo Louro (2009)
“é ainda um insulto que, repetido à exaustão, acabou sendo deslocado desse local desprezível,
foi assumido, afirmativamente por militantes e estudiosos” (LOURO, 2009, p.135).
Nesse sentido, o presente texto insere-se nas contribuições dos Estudos Queer para
analisar o webdocumentário [SSEX BBOX]4. A série aborda sexualidade como tema central e
apresenta testemunhos de estudantes, ativistas, artistas, educadores e outras pessoas
compartilhando suas experiências e vivências. Lançado em 2012, [SSEX BBOX] foi dirigido
por Priscilla Bertucci e documentado em 4 países – Brasil, Espanha, Alemanha e Estados
Unidos. A partir do webdocumentário resultou o projeto de justiça social, intitulado com o
mesmo nome, [SSEX BBOX] – Sexualidade fora da caixa, o qual busca problematizar as
questões sobre gênero e sexualidade a partir de vários outros formatos; filmes e debates,
workshops, podcasts, ocupações e festas.
Considerando a proposta de discutir as diferenças e pluralidade de sexualidade e
gênero na sociedade, o webdocumentário desperta a consciência crítica sobre a temática.
Desse modo, utilizamos o método do estudo de caso apontado por Duarte (2014) para
observar a forma como os episódios são produzidos e buscar compreender se podemos
afirmar que eles se aproximam de uma interface comunicativo-educativa, a partir dos critérios
que caracterizam um produto educomunicativo apontados por Heck (2014).

2. A INTERFACE: COMUNICAÇÃO-EDUCAÇÃO
Comunicação-educação, mídia-educação, Educomunicação, educomídia. Há muitas
formas de nomear a busca pela compreensão da interface comunicativo-educativa5 O que é
importante ressaltar é que, embora muitas das teorias nesse novo campo se refiram

4

O webdocumentário [SSEX BBOX] pode ser assistido em: http://www.ssexbbox.com

5

Embora diferentes autores defendam as particularidades de suas próprias terminologias, neste trabalho estamos
considerando estes termos como sinônimos, por entendermos que o importante em nosso caso é a constituição da
própria interface.
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originalmente ao ambiente escolar, estamos trabalhando aqui com espaços de educação nãoformal, como o próprio ciberespaço. De acordo com Braga e Calazans,
estas perspectivas se colocam não só para o material informativo midiaticamente
recebido – jornais impressos, telejornais, documentários, debates e entrevistas.
Também no entretenimento – ficções narrativas, filmes em geral, programas
musicais, espetáculos – o processo de aprendizagem se coloca (BRAGA;
CALAZANS, 2001, p. 64).

Os autores apontam que é possível observar o esforço do sistema escolar na busca por
manter-se e legitimar-se como principal centro de formação e aprendizagem, mas o que
frequentemente percebemos é uma grande dificuldade de o sistema formal de ensino
acompanhar as transformações e demandas sociais.
Assim, mais que uma prática didática e escolar,
Educomunicação é essencialmente práxis social, originando um paradigma
orientador da gestão de ações em sociedade. Não pode ser reduzida a um capítulo da
didática, confundida com a mera aplicação das TICs (Tecnologias da Informação e
da Comunicação) no ensino. Nem mesmo ser identificada com alguma das áreas de
atuação do próprio campo, como a “educação para e com a comunicação” (media e
educação). Tem lógica própria, daí sua condição de campo de intervenção social.
(SOARES, 2011, p. 13-14)

Outro aspecto fundamental na compreensão da interface comunicativo-educativa é a
noção do conceito de ecossistema comunicativo. Diferentemente da definição bastante
utilizada por Martín-Barbero, na educomunicação a expressão é utilizada como figura de
linguagem, em busca de “nomear um ideal de relações, construído coletivamente em dado
espaço, em decorrência de uma visão estratégica de favorecer o diálogo social, levando em
conta, inclusive, as potencialidades dos meios de comunicação e de suas tecnologias”
(SOARES, 2011, p. 44, grifo nosso). Podemos perceber, nesta fala, que a interface inclui a
questão da tecnologia, mas não se limita a ela.
Da mesma forma, quando falamos em termos da relação entre aprendizagem e
comunicação social, a tecnologia aparece como ponto de apoio, atuando em conjunto através
da união de esforços que constituem a interface, buscando a reflexão a partir da utilização de
elementos tecnológicos que sejam realmente úteis ao processo e trabalhados de forma
elaborada.
Orofino (2005) denomina essas atividades ou intervenções de processos de
construção de reflexividade social. São ações que buscam avançar na crítica e
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problematização sociais. Veremos adiante que o vídeo surge como uma alternativa de propor
essa reflexão, unindo aspectos midiáticos e educativos.
No processo de educação realizam-se, ainda, dois movimentos: um primeiro, em que
é feita a mediação entre o social, a prática construída e o indivíduo, no qual se forma
a base dos pensamentos individual e coletivo e é quem possibilita a continuidade do
processo histórico da cultura; e um segundo, que se caracteriza pela mediação que a
palavra e a imagem fazem entre o pensamento individual e o social e pela
possibilidade que cada um tem de ser sujeito, de reelaborar produzindo o novo,
revelando como a educação se desenvolve na tensão entre o individual e o social
(MELO; TOSTA, 2008, p. 55)

A mediação da palavra e da imagem se apresentam fundamentais quando tratamos do
vídeo como meio propulsor dessa relação de Educomunicação.

2.1 VÍDEO COMO PRODUTO COMUNICATIVO-EDUCATIVO
Assim como os produtos midiáticos de forma geral, é preciso ressaltar que a simples
existência de um vídeo ou outro material audiovisual não garante que o mesmo seja
efetivamente educomunicativo, ou que sua mensagem assegurará pluralidade e uma
orientação mais democrática.
Para se verificar como a ideologia opera uma política de representações em
determinado produto audiovisual é preciso levar em conta aspectos que vão desde os
papéis sociais representados na tela, o número de personagens masculinos e
femininos, o tempo de exibição de determinados personagens, os textos e a
dimensão semântica do código verbal, os enquadramentos e movimentos de câmera,
a iluminação, a trilha sonora, os cortes e a edição. O formato técnico dialoga em
tempo integral com a dimensão ideológica; é impossível dissociá-los. (OROFINO,
2005, p. 90)

Assim, a construção da cidadania se dá através de práticas que dão significado ao
mundo como local de luta social. Partindo da proposta da Pedagogia do Oprimido, de Paulo
Freire, Orofino (2005) aponta que as tecnologias servem para auxiliar os indivíduos a
significar o mundo e, a partir disso, superar os modos de exclusão, silêncio e opressão em
suas variadas formas e contextos. Resgata também a ideia do “pensar crítico” que, para o
autor, seria aquele que constitui um diálogo verdadeiro e elimina dicotomias entre o ser
humano e o mundo social, compreendendo-os em uma relação de solidariedade – que não
pode ser desfeita.
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Este objetivo vai ao encontro das propostas sobre Educomunicação, baseado no fato
de que a comunicação é pensada como direito de todos e o processo
educomunicativo se volta para garantir esse direito e para ampliar as formas de
expressão de pessoas e grupos, garantindo que os sujeitos sociais envolvidos tenham
a possibilidade de expressar-se de igual maneira, sendo a linguagem sua principal
mediação. Desta maneira, a difusão de uma linguagem diferente da coloquial da
televisão proporciona novas fontes de aprendizagem para os participantes do
ecossistema comunicativo. (HECK, 2014, p. 80)

Observaremos essa relação quando realizarmos a análise do webdocumentário.
Antes, é preciso compreender como a perspectiva dos Estudos Queer contribui para o
entendimento do que estamos tratando como comunicação-educação.

3. ESTRANHANDO A COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
As perspectivas dos Estudos Culturais e pós-estruturalistas impulsionaram os
Estudos Queer a contestar a estabilidade das concepções clássicas de sujeito. Desse modo,
respaldados pela crítica dos Estudos Feministas, “ampliam para a esfera da sexualidade
reiterando a crítica ao saber como sempre inserido em relações de poder. O sujeito do
conhecimento universal não é apenas masculino e branco, mas também heterossexual”
(MISKOLCI, 2011, p.57).
Impulsionadas/os pela obra de Foucault, sexo/gênero é investigado por teóricas/os
queer enredado por relações de poder:
Através da economia política da população forma-se toda uma teia de observações
sobre o sexo. Surge a análise das condutas sexuais, de suas determinações e efeitos,
nos limites entre o biológico e o econômico.(FOUCAULT, 1980, p.29)

Nesse sentido, Butler (2010) revisa a crítica genealógica de Foucault e também a
nietzschiana para redirecionar a problematização acerca de gênero não para sua possível
“origem ou causa”, mas para os “efeitos de instituições, práticas e discursos” que o regulam.
À vista disso, a filósofa sinaliza para a matriz de inteligibilidade cultural, que busca designar
as identidades de acordo com a relação de continuidade entre sexo, gênero e desejo.
Embora a fixidez binária produzida entre biológico e cultural se inscrevam de
múltiplos modos, categorizando e hierarquizando identidades de acordo com a lógica
hegemônica da heterossexualidade compulsória, é preciso ressaltar as contradições da
estabilidade fronteiriça entre sexo e gênero, ao passo em que são ultrapassadas pelas
identidades que escapam à matriz de inteligibilidade:
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Sua persistência e proliferação criam oportunidades críticas de expor os limites e os
objetivos reguladores desse campo de inteligibilidade e, consequentemente, de
disseminar, nos próprios termos dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e
subversivas de desordem de gênero (BUTLER, 2010, p.39).

Na medida em que discute efeitos que reiteram a heterossexualidade compulsória, a
autora perturba a lógica da matriz de inteligibilidade cultural ao evidenciar as possibilidades
subversivas das identidades, ao passo em que desestabiliza a fixidez aparente de sexo e gênero
e então revela o que denomina “status performativo do próprio natural”. Desse modo, Butler
(2010, p. 200, ênfase no original) propõe que “gênero é uma identidade tenuemente
constituída no tempo, instituído num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de
atos”. Silva (2014, p. 89) ainda complementa, afirmando que, se compreendida por esse viés,
a questão denunciaria a “artificialidade de todas as identidades”.
Nesse contexto, ao discutir a instabilidade das fronteiras normativas, Louro (2001)
ressalta que o âmbito educacional também se vê desafiado:
Escola, currículos, educadoras e educadores não conseguem se situar fora dessa
história. Mostram-se, quase sempre, perplexos, desafiados por questões para as quais
pareciam ter, até pouco tempo atrás, respostas seguras e estáveis. Agora as certezas
escapam, os modelos mostram-se inúteis, as fórmulas são inoperantes. Mas é
impossível estancar as questões. Não há como ignorar as “novas” práticas, os
“novos” sujeitos, suas contestações ao estabelecido. A vocação normalizadora da
Educação vê-se ameaçada. (LOURO, 2001, p.542)

A partir disso, esta autora propõe a articulação dos Estudos Queer com a educação e
empreende inicialmente na tradução do termo queering the curriculum, ao adequar a
expressão gauchesca “estranhar” como tentativa de colocar a proposta em ação:
colocar em ação algo que me parece implícito no uso gauchesco de estranhar: passar
dos limites, atravessar-se, desconfiar do que está posto e olhar de mal jeito o que
está posto; colocar em situação embaraçosa o que há de estável naquele “corpo de
conhecimentos”; enfim fazer uma espécie de enfrentamento das condições em que se
dá o conhecimento. (LOURO, 2009, p.64)

Dessa forma, a autora recorre à matriz de inteligibilidade cultural e ressalta que os
sujeitos que escapam de algum modo à norma serão colocados à margem das preocupações de
“um currículo ou de uma educação que se pretenda para a maioria” (LOURO, 2009, p.66,
ênfase acrescida). Portanto, ao considerarmos a proposta do webdocumentário [SSEX
BBOX], o qual aborda sexualidade e gênero em uma perspectiva plural, buscamos
compreender se de algum modo é possível reconhecer uma aproximação entre a interface
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comunicativo-educativa, ao passo em que possamos estranhar os eixos da comunicação e da
educação com as contribuições dos Estudos Queer.

4. MÉTODO E CRITÉRIOS DE ANÁLISE
Adotamos para este estudo o método do estudo de caso. Este procedimento de
pesquisa possui, em geral, quatro características essenciais:
1.
2.
3.

4.

particularismo: o estudo se centra em uma situação, acontecimento, programa ou
fenômeno particular, proporcionando assim uma excelente via de análise prática
de problemas da vida real;
descrição: o resultado final consiste na descrição detalhada de um assunto
submetido à indagação;
explicação: o estudo de caso ajuda a compreender aquilo que se submete à
análise, formando parte de seus objetivos a obtenção de novas interpretações e
perspectivas, assim como o descobrimento de novos significados e visões antes
despercebidas;
indução: a maioria dos estudos de caso utiliza o raciocínio indutivo, segundo o
qual os princípios e generalizações emergem a partir da análise dos dados
particulares. Em muitas ocasiões, mais que verificar hipóteses formuladas, o
estudo de caso pretende descobrir novas relações entre elementos. (DUARTE,
2014, p. 217-218)

Sistematizando as definições de autores que trabalham com a interface comunicativoeducativa, Heck (2014) estabelece alguns critérios que definem as características de um
produto ou processo como sendo educomunicativo, quais sejam:
1. Ações destinadas ao planejamento, implementação e avaliação de processos e
produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos abertos e
democráticos em espaços educativos formais ou não formais;
2. É baseado em um processo dialógico e interativo;
3. Prescinde a presença de inclusão midiática e o domínio sobre as tecnologias da
comunicação e informação com o propósito de melhoria nas formas de expressão e
relação dos envolvidos e promover o uso adequado dos recursos da informação nas
práticas educativas;
4. Possui interdiscursividade e o discurso transversal que contempla a
multidisciplinaridade e a pluriculturalidade;
5. Visa à compreensão e o uso de sistemas simbólicos das diferentes linguagens para
desenvolver o espírito crítico dos usuários de meios massivos, melhorar o
coeficiente comunicativo das ações educativas e intervir nas relações de poder em
espaços comunicativos e/ou educativos. (HECK, 2014, p. 72)
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Partiremos destes critérios para analisar em que medida os episódios 6 do
webdocumentário [SSEX BBOX] se aproximam de uma interface comunicativo-educativa.

5. POSSIBILIDADES FORA DA CAIXA
Levando em conta o indicado por Orofino (2005), de se observar o formato técnico
utilizado na produção do material audiovisual, percebemos que a proposta do
webdocumentário de discutir a sexualidade, embora utilize recursos técnicos simples e uma
linguagem linear, se apresenta de modo dinâmico. Os vídeos possuem a duração entre 10 e 22
minutos, se iniciam com a vinheta com o nome do projeto, [SSEX BBOX] – sexualidade fora
da caixa, e logo segue com as pessoas/personagens que tratarão dos temas de cada episódio.
No decorrer dos 5 episódios apresentam-se entre 7 e 12 indivíduos; ativistas, estudantes,
educadores, escritores, psicoterapeutas e artistas de 4 países – Brasil, Espanha, Alemanha e
Estados Unidos. Os depoimentos são alternados em sequências curtas, o que evita tornar a
discussão exaustiva, já que a potencialidade interativa do âmbito virtual demanda essa
precaução.
Os temas abordados nos episódios são: Sexo, sexualidade infantil, religião,
homofobia e gênero. Todos os – cinco – episódios iniciam diretamente na temática, em uma
estrutura dialógica, no qual as pessoas interagem diversas vezes com a câmera –
equipe/direção – ou ainda em um diálogo informal, com outras pessoas participantes.
O webdocumentário é introduzido por discussões sobre o que é sexo, na medida em
que também questiona a lógica ocidental tradicional que categoriza e reduz sexo em atributos
biológicos, a um ato que ocorre entre homem e mulher. Como podemos notar na fala do
educador sexual, Charlie Glickman:
Há um monte de outras maneiras de fazer sexo. É mais fácil pra eu te dizer o que o
sexo não tem que ser: Sexo não tem que ser com um parceiro, não tem que ser a
relação sexual entre pênis e vagina, não tem que ser sexo oral, não tem sequer que
ser estimulação genital direta. Para muitas pessoas sexo é sobre prazer, mas não
sempre. Você pode fazer muitos dos mesmos atos e experimentar muito prazer ou
bem pouco prazer e ainda assim ser considerado sexo. (SSEX BBOX, 2012)

6

Foram lançados um total de 7 episódios, mas estamos trabalhando nessa pesquisa apenas com os 5 primeiros,
visto que os demais ainda são foram disponibilizados na versão brasileira (legenda em português).
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No desenvolver, discute-se sobre os sintomas de se (não) falar sobre sexo na sociedade,
o que faz com que as pessoas se sintam culpadas de algum modo. Nesse sentido, culpa e vergonha
se relacionam com o sexo de diversos modos e práticas que regulam o social. O segundo episódio
ilustra parte dessa questão, na medida em que traz a sexualidade infantil para discussão e observa
que o assunto é tratado enquanto tabu, ensinando-se desde cedo às crianças, em fase de
descoberta, que o prazer é algo vergonhoso e embaraçoso, e então sexo/sexualidade adquire uma
esfera negativa de significações.

A religião reitera o sentimento de culpa/vergonha e designam práticas em relação à
sexualidade como condições pecaminosas, atuando como mecanismo de controle e poder. O
terceiro episódio apresenta manifestações na Alemanha, em novembro de 2011, em Berlim,
em repúdio às declarações conservadoras do Papa Bento XVI e sua presença no parlamento.
Nesse contexto, no episódio seguinte, ao discutir sobre a homofobia, também retoma a
influência de poder da religião no âmbito jurídico, no qual possui bastante relevância, na
medida em que dificulta – e dificultou historicamente no Brasil todas as tentativas dos
projetos de lei relacionados à criminalização da homofobia – o trâmite das propostas
relacionadas aos gays, lésbicas e trans. Desse modo, observa-se potencialidade do
webdocumentário em conscientizar politicamente as pessoas em um alcance global,
observando como a religião interfere nessas discussões a partir a da perspectiva dos dois
países – Alemanha e Brasil.
No decorrer, a homofobia é abordada em relação aos constantes crimes de violência
que acontecem em São Paulo. Marina Bruno, estudante, relata que seus amigos evitam andar
de mãos dadas, temerosos dos crimes cometidos por grupos de skinheads, e fala acerca da
contradição do precário respaldo político da cidade e também da falta de integração do
movimento gay: “Tem muito preconceito próprio, tipo, gay que não gosta de bissexual, que
não gosta de travesti, é um absurdo tão grande” (SSEX BBOX, 2012). Nesse mesmo sentido,
o designer Sargi Talló afirma que “para muitos gays, ser aceito significa „heterossexualizar
sua homossexualidade‟” e que ao sair do armário encontrou a homofobia em geral, no mundo
gay e a sua volta, e que se incomoda com o fato de que “gays criticam as lésbicas; que as
lésbicas critiquem os transexuais; que os gays, lésbicas e transexuais critiquem os bissexuais”.
Por fim, o quinto episódio introduz a pergunta sobre a diferença entre sexo,
identidade de gênero e orientação sexual para debater sobre as categorias de sexo/gênero
determinados pelo caráter biológico. Nesse sentido, aponta para a insuficiência dos
binarismos para compreender gênero, na medida em que identidades não se limitam às
categorias ou “caixas” – homem/mulher e masculino/feminino. Ainda que pessoas se
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identifiquem nessas classificações, a pertinência em estabelecer a relação de continuidade
entre sexo/gênero desencadeia marcadores de diferenças socioculturais, conforme posto em
discurso práticas e ações que definem papéis sociais de acordo com o “sexo”.
Desse modo, percebemos que a proposta do webdocumentário [SSEX BBOX], na
medida em que discute sobre os limites que enredam a sexualidade e gênero na lógica
ocidental hegemônica, expande essas noções através de múltiplas perspectivas – educativas,
intelectuais e pessoais –, desperta para estranhar as faces que regulam a sexualidade e para as
possibilidades “fora da caixa” da heterossexualidade compulsória.
Nesse sentido, podemos afirmar que os episódios atuam no âmbito dessa interface a
que chamamos comunicativo-educativa, “tendo sempre em mente que o discurso midiático
não é monolítico, mas, sim, e como a própria realidade, ele é permeado de contradições”
(OROFINO, 2005, p. 94).

5.1 DA APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE
Além das características identificadas e já apontadas acima, partindo dos critérios
estabelecidos anteriormente por Heck (2014), também reafirmamos estas propriedades
comunicativo-educativas presentes no webdocumentário:
(A) Ações destinadas ao planejamento, implementação e avaliação de processos e
produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos abertos e
democráticos em espaços educativos formais ou não formais;
Podemos considerar neste caso o webdocumentário como um produto comunicativo
disseminado em um ambiente de educação não-formal (ciberespaço). Além dessa relação
inicial, os vídeos apresentam a discussão de sexualidade e gênero de forma testemunhal, mas
também didática, ao trazerem depoimentos de pesquisadores e explicações para desmistificar
o caráter essencialista relacionado à temática. A sexualidade é sempre abordada por
perspectivas positivas, em seus diversos aspectos, seja em relação ao sexo, as expressões de
desejo ou a sexualidade infantil, que costuma ser um tabu para a sociedade.
Percebemos também grande esforço do produto midiático em incluir os temas em um
espaço mais democrático de direitos e livre exercício da cidadania, especialmente ao
problematizar o preconceito e violência associado à heteronorma, disseminado nas múltiplas
faces da sexualidade.
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(B) É baseado em um processo dialógico e interativo;
Os 5 episódios analisados possuem esse caráter dialógico e interativo apontado por
Heck (2014), na medida em que foram produzidos levando em conta depoentes e
pesquisadores de 4 países distantes entre si (Brasil, Espanha, Alemanha e Estados Unidos),
apresentando, assim, uma pluralidade de pontos de vista socioculturais. Igualmente, como
afirmamos acima, embora não tenha a capacidade de dialogar diretamente com o público, por
se tratar de um produto audiovisual, há um esforço de olhar diretamente para a câmera em
alguns momentos, e há a interação entre os próprios participantes, criando uma atmosfera de
diálogo e compartilhamento.
O webdocumentário foi disponibilizado nas plataformas de compartilhamento de
vídeo, Vimeo e YouTube, o que permite certo grau interação com o público, além de se
estender às demais atividades do projeto[SSEX BBOX] – Sexualidade fora da caixa, ao qual o
webdocumentário pertence, realizando workshops, exibição de filmes e debates sobre o tema.
(C) Prescinde a presença de inclusão midiática e o domínio sobre as tecnologias da
comunicação e informação com o propósito de melhoria nas formas de expressão e
relação dos envolvidos e promover o uso adequado dos recursos da informação nas
práticas educativas;
Não pretendemos nos demorar neste item, visto que a descrição dos episódios
realizada acima já apresenta esse caráter com clareza: os episódios utilizam linguagem
simples, mas possuem uma preocupação técnica com a construção narrativa. É informal ao
mesmo tempo em que se apresenta como um produto comunicativo produzido com
profissionalismo.
(D) Possui

interdiscursividade

e

o

discurso

transversal

que

contempla

a

multidisciplinaridade e a pluriculturalidade;
Os episódios são concebidos ouvindo-se várias diferentes vozes: pessoas que
pesquisam sexualidade a partir de várias áreas do conhecimento, outros que atuam na
militância da positividade em relação ao sexo, etc. Assim, ouvimos várias vozes inicialmente
diferentes entre si, que apresentam pontos de vista convergentes, mas oriundos de diferentes
locais epistemológicos, experienciais e culturais. Performances são misturadas a entrevistas
em escritórios, conversas em espaços urbanos, a bate-papos na mesa do jantar.
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(E) Visa à compreensão e o uso de sistemas simbólicos das diferentes linguagens para
desenvolver o espírito crítico dos usuários de meios massivos, melhorar o coeficiente
comunicativo das ações educativas e intervir nas relações de poder em espaços
comunicativos e/ou educativos. (HECK, 2014, p. 72)
Vimos que estas relações de poder são centrais ao entendimento dos Estudos Queer.
Assim, a intenção de intervenção aparece na medida em que se problematiza a
heteronormatividade compulsória e se ressalta a violência não apenas física, mas simbólica,
produzida pela regulação da sexualidade, que afeta todos os sujeitos, marginalizando aqueles
que escapam à norma.
Embora a Internet ainda suscite dúvidas acerca de poder ser considerada ou não um
meio massivo, é fato de que ela oportuniza a voz às pessoas, podendo assim levar o
webdocumentário e a discussão da sexualidade a um amplo público através desse espaço
democrático, fato que dificilmente aconteceria através dos meios tradicionais de
comunicação.

5. CONSIDERAÇÕES
Compreendemos, como citado anteriormente, os esforços da Educação e também da
Comunicação, em acompanhar as demandas sociais. Ao mesmo tempo em que a lógica
hegemônica se mantém resistente nos meios tradicionais e reitera a estabilidade obsoleta do
conhecimento e do sujeito universal. Nesse sentido, na medida em que expande as fronteiras
epistemológicas da comunicação e da educação, a interface comunicativo-educativa
proporciona uma alternativa para construção de uma sociedade plural, como no caso
apresentado do webdocumentário e do projeto de justiça social [SSEX BBOX] – Sexualidade
fora da caixa, que desempenham formas de discutir gênero e sexualidade além da
[heteronorma].
Os Estudos Queer, com perspectivas dos Estudos Culturais, nos direcionam para as
fronteiras da heterossexualidade compulsória e nos desafiam a desestabilizá-la, questioná-la
ou ainda subvertê-la. De acordo com Louro (2009), devemos “estranhar” as circunstâncias em
que se dá o conhecimento para então desestabilizar o que é conhecido e compreender as
condições que permitem ou impedem de se conhecer. Apesar de a heteronormatividade ser o
principal marcador de diferença problematizada pelos Estudos Queer, sua crítica não se reduz
à contemplação de corpos abjetos ou ao discurso libertário homossexual. Empreende-se em
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questionar os limites que reiteram diferenças que se organizam a partir da sexualidade,
heterossexualizada ou não.
Desse modo, a produção de conhecimento sobre a sexualidade se faz relevante para
ampliar a possibilidade de expressões, significações, pluralizar o diálogo social e procurar
formas de colocar o conhecimento em ação. O webdocumentário surge, assim, como
alternativa estratégica – e por que não, educativa – para construir criticamente um novo
ecossistema comunicativo.
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QUEERIZANDO IMAGINÁRIOS: A POTÊNCIA
EDUCATIVA-COMUNICATIVA DA PERFORMANCE ARTE1
Camila Olivia-Melo2
RESUMO
A performance arte tem se mostrado na contemporaneidade como um fenômeno que
possibilita emitir mensagens de resistência a heteronormatividade. Tem se mostrado um
espaço orgânico para emitir as mensagens de si, o que acaba por mudar o sentido tradicional
de comunicação. Esse processo subjetivo em comunicar - que o corpo na performance
apresenta - não está de fora das relações e trocas de saberes, por isso mesmo ela pode
apresentar potência educativa. Para esse artigo exponho um recorte de minha pesquisa
etnográfica realizada na cidade de Curitiba-PR em uma casa de ações artísticas. Aqui o que
nos motiva é tensionar o paradigma dualista da emissão-recepção no campo da Comunicação,
já no campo da Educação, o que nos propomos a tencionar é o binarismo professor/a-aluno/a.
O corpo portanto é o espaço que mais dedico energia, refletindo suas relações com a educação
e principalmente com a arte. Mas prefiro uma ideia de arte corrosiva, pronta a explodir com
concepções frias e com os ajustes identitários da heteronormatividade. Assim trago ao debate
da inter-relação comunicação e educação um friccionar de binarismos e noções cristalizadas
sobre corpo, sexualidade e gênero. Com o auxilio de um corpo teórico dos Estudos Culturais e
Estudos Queer trago o seguinte questionamento: que potencial educativo a performance arte
pode atingir?
Palavras-chave: Comunicação. Educação. Performance arte. Queer.
1. INTRODUÇÃO
“Você sempre aprende a partir da observação.
Você tem que sacar as coisas não verbais porque
as pessoas nunca vão te dizer aquilo que você deveria saber.
Você tem que perceber isso por você mesma:
qualquer coisa que seja para a sua própria sobrevivência.
Você se torna forte quando começa
a fazer as coisas que te fazem forte.
E é assim que a verdadeira aprendizagem acontece.”
Audre Lorde

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2
Camila Olivia de Melo (Puni) é bolsista CAPES, doutoranda em Artes e Design pela PUC-Rio
(Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro-RJ), camilamelopuni@gmail.com.
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FIGURA 01 – SELVÁTICA
FONTE: CAMILA PUNI (2014)
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As linhas aqui trançadas para esse artigo seguem o processo de investigação a
respeito do potencial educativo que a performance arte pode atingir a partir de um recorte
feito em minha dissertação de mestrado3. Foi durante dois anos (entre 2012-2014) que
percorri os caminhos da investigação etnográfica em uma casa de ações artísticas da cidade de
Curitiba-PR, a Casa Selvática4. Nesse ambiente de suor, cheiro de incenso, e expressões
corporais múltiplas, pude observar três performers5 que com suas corpas6 comunicavam seus
saberes rasgados, suas indignações e desajustes ao hetero-pensamento7 por meio das ações
performáticas. A Figura 01 - a cima inserida – é uma das colagens (a qual tenho chamado de
arte-fanzine) produzidas para trazer elementos imagéticos ao texto da dissertação, nela é
possível observar alguns dos elementos subjetivos que observei-senti em campo8.
E já que “sempre se aprende a partir da observação”, como a poeta lésbica negra
Audre Lorde afirma, acabei refletindo justamente sobre os processos de educação a partir
desse momento de “observar” que a performance arte proporciona. Dessa maneira estive
instigada a desmanchar o binarismo emissão-recepção e a perspectiva instrumentalista do
campo da Comunicação – linha a qual estive na pesquisa do mestrado– segui com a vontade
em encontrar linhas de fuga à concepção heteronormativa de mundo. Para isso desamarrei-me
de artefatos materiais (como os tradicionais objetos de estudo da área: capas de revistas ou
telejornais) para alçar vôo em uma pesquisa investigativa sobre as corporalidades dissonantes,
corpas gordas, peludas e híbridas, enfim, corporalidades que tensionam, o que Judith Butler
(2012) nos mostra como matriz de gênero.

3

Faço referência a minha dissertação de mestrado intitulada: “Do palco ao asfalto, dos meios aos corpos:
observando os tentáculos da performance-polvo como estratégias comunicativa-educativa” defendida em
Curitiba-PR no ano de 2014 na UFPR (Universidade Federal do Paraná) no setor de Pós-graduação em
Comunicação, na linha de Comunicação, Educação e Formações Socio-culturais, com orientação de Regiane
Ribeiro.
4
A Casa Selvática desde 2010 tem sido um dos espaços para fomentação-experimentação artística na cidade de
Curitiba. Mantendo-se de maneira autogestionada (com um coletivo de mais de 10 pessoas) a casa abre espaço
para instalações, oficinas, debates sobre principais temas relativos a corpo e, além disso, há também as festinhas
performáticas com apresentações espontâneas, músicas e bebidas. Uma casa de 2 andares, quintal com girassóis
e ametistas cor de rosa nas paredes.
5
Guilherme Ossani, Stéfano Belo e Tamíris Spinelli. Utilizo nomenclaturas diferentes no texto, seguindo a
própria vontade das interlocutoras, segue respectivamente: A Gui, Théo o Belo e Miro.
6
Utilizo em alguns momentos “corpas” ao em vez de corpos, para utilizar o vocabulário nativo.
7
O termo hetero-pensamento diz respeito ao debate sobre heterossexualidade compulsória, para isso ver Elisete
Schwade (2010), ou Monique Wittig (1980).
8
Atualmente dedico-me à continuação dessa pesquisa através do PPGDesign na PUC-Rio dentro do grupo de
pesquisa LARS (Laboratório de Representação Sensível no Design) sendo orientada por Denise Portinari.
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Estive em uma linha de inter-relação: comunicação-educação, o que me apontou
rotas para explodir o entendimento tradicional de educação9, procurando pensar os saberes em
ambientes educativos não formais. Nesse sentido a própria Casa Selvática adquiriu
características de um local com troca de saberes. Além do que, a minha perspectiva ao
observar os transcursos de comunicação-educação na performance arte era apontada pelos
Estudos Queer. Por isso os processos comunicativos se desenvolviam - sob o meu olhar - de
maneira política-educativa. Aqui quero frisar a potência política das corporalidades
observadas na Selvática produziam em suas apresentações performáticas, uma potência, como
Théo, o Belo afirma, de “energia-informação”.
Importante ainda é pontuar meu entendimento de performance arte. Essa expressão
corporal subjetiva, de poucos objetos, mas muitos pequenos detalhes que vai chacoalhando
nosso entendimento de arte-comunicação-educação, que vai perturbando nosso pensamento
linear e binário. Essa maneira corpórea de emitir mensagens de si, de subjetividades
comunicantes tenho chamado de performance-polvo10.
RoseLee Goldberg, (2006, p. 8) nos conta que a performance ao longo do tempo tem
sido um "meio ou um canal" para dirigir-se a um público, levando questões críticas em
relação, principalmente, às concepções hegemônicas de arte e cultura. Tal obra, como a autora
chama, pode ser produzida como um "espetáculo" (solo ou grupo) e também como criação do
próprio performer. Sendo possível agregar a ela elementos para iluminação, figurino e música
simples ou sofisticados. Escandalizando e chocando a plateia seja no teatro ou na esquina, no
café ou no bar, a performance apresentaria assim, criticidade. Marvin Carlson (2004, p. 216)
caminha com o conceito no mesmo sentido, pois diria que a performance é um fascinante
processo de "auto-experimentação" e "auto-reflexão" tanto para as questões culturais como
pessoais, chegando a ter força autobiográfica.
Para além desse debate teórico, o que entendo por performance arte, está mais para
performance-polvo do que performance-arte. Tenho em meu diário de campo, uma passagem
onde minha interlocutora A Gui conta que a performance seria "uma intersecção de
linguagens, um polvo que se alimenta de diversas linguagens artísticas para fazer uma outra
coisa". A Gui reflete também que a performance pode ser uma maneira de trabalhar na
9

Importante citar a minha fundamental participação no grupo de pesquisa LABIN - Laboratório de Investigação
em Corpo, Gênero e Subjetividade na Educação (PPGE-UFPR) de coordenação de Maria Rita de Assis César e
Jamil Sierra, pois foram dentro desse laboratório que me surgiram as principais reflexões sobre uma possível
educação queerizada. Com as discussões do grupo pude traçar as rotas de escrita do item “Borrando imaginários
educativos” de minha dissertação de mestrado, defendida em 2014 em Curitiba-PR (UFPR).
10
Quando for me referir diretamente às performances observadas na Casa Selvática, vou utilizar o termo que
criei na dissertação: performance-polvo.
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"própria carne", uma ação de sua própria vida. O corpo seria, então, a sua própria obra.
Tomando o corpo como ferramenta de emissão de mensagens, ainda é possível
perceber nessa ideia de performance-polvo o sentido de "aderência" que ela alcança. Chego
então a compará-la literalmente com um polvo. Um polvo por justamente reunir
imageticamente os reinos (os moluscos marinhos e os animais humanos) e, assim ilustra a
performer como tendo muitos tentáculos, que buscam elementos em diversos lugares para
aderir em suas mãos-ventosas diferentes linguagens e objetos, produzindo comunicação e
educação.
Nesse sentido, o que posso fomentar a partir do que vivenciei, se mostra mais como
uma provocação de “vontade de saber” do que um resultado conclusivo. Por isso proponho o
seguinte questionamento: que potencial educativo a performance arte pode atingir? E me
refiro aqui às relações de trocas de saberes e experiências entre os/as participantes –
frequentadores/as da Casa Selvática ou quem tivesse tido contato com os trabalhos das
performers – e a própria performer que encontravam nesse ambiente educativo não formal ( a
Casa Selvática) terreno para fluxos e expurgos de suas questões ao imperativo heterossexual.
Como já foi dito, me proponho no artigo a pensar a inter-relação comunicaçãoeducação e o mexicano Jesús Martín-Barbero (2004) é um dos teóricos a trabalhar
criticamente essa relação. O autor aponta os descompassos entre os espaços formais de
educação e a entrada dos meios de comunicação na América Latina e nos aproxima com uma
rápida contextualização da comunicação e educação no Brasil. A esse diálogo trazemos as
provocações de Guillermo Goméz-Orosco (1998) tencionando o binarismo emissão-recepção
quando incentiva ao campo a produção e circulação de mensagens próprias.
Ao debate por um conceito de educação aberto, Suzanne Luhmann (1998, p. 154)
nos mostra as provocações que os Estudos Queer trazem a educação, e assim podemos pensar
como a autora propõe: “estratégias de subversão” aos saberes normativos. Justamente a esses
saberes normativos e ao conhecimento tradicional que os filósofos Silvio Gallo (2008) e Jorge
Larrosa (2013) vão se opor, e nesse debate retiram da terra as raízes que melhor possam
auxiliar nas metáforas do pensamento educativo, mostrando a intensidade que a experiência
atinge nas relações educativas. Há ainda as intervenções narrativas de nossas interlocutoras
para pensarmos o potencial educativo que a performance arte pode atingir nesse contexto.
2. QUEERIZANDO IMAGINÁRIOS EDUCATIVOS
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Dentre as principais inspirações de Martín-Barbero (2000, 2004), para pensar
também os processos educativos, encontramos a antropóloga Margaret Mead. É com o
trabalho de Mead que o filósofo aponta o medo da mudança no território da educação,
propondo intensificar o pensamento criativo no campo em que as áreas da comunicação e
educação se inter-relacionam. Nesse sentido, podemos pensar o contexto histórico-social que
o filósofo concentra sua energia: a década de 1990 na América Latina. O campo da educação
em território latino enfrentava (talvez ainda enfrente) dois marcantes descompassos: o
primeiro relacionado ao acesso e condições educativas para a escolaridade básica; e o segundo
referente ao vácuo histórico na produção e desenvolvimento de saberes científicos e
tecnológicos. Vale destacar ainda que as propostas governamentais Latino Americanas nesse
período concentravam-se em ampliar e consolidar a educação formal superior. Isso para
garantir o fortalecimento da produção de conhecimento técnico e individualizado, apenas.
(MARTÍN-BARBERO, 2004).
Sendo assim, percebemos na contemporaneidade a dificuldade dos espaços
educativos no Brasil em praticar as transformações dos "novos modos de ler" o mundo. Aqui
pensemos nas diversas linguagens de aprendizado que se distanciam do livro, do
conhecimento técnico e assim perceber a acentuada concepção amedrontadora e "perversa"
que a tecnologia e seus artefatos causam nas práticas educativas. Dito de outro modo, as
diversas maneiras de ler e sentir o mundo não poderiam ser feitas apenas através de técnicos,
fixos e individualizados artefatos, muito menos quando tais artefatos acabam por serem
inseridos forçosamente nos ambientes educativo. Com isso, Martín-Barbero (2004) nos
apresenta um quadro mecânico e unidirecional dos modos de ler o mundo que, para o autor,
são passivas e unívocas. Para enfrentar esse quadro, seria necessário perder a localização
óbvia e "sagrada" dos saberes, fragmentar sua totalidade, borrar suas dicotomias livro-aluno/a
e, com isso, pluralizar os imaginários educacionais.
Assim como Martín-Barbero (2000, 2004) o pesquisador mexicano Gómez-Orozco
(1998) propõem repensar os envolvidos nas práticas educativas, ou como chama "sujeitos
partícipes", em "seu contexto atual". A preocupação do teórico está relacionada às
problemáticas envolvendo os meios nos ambientes educativos, ou à comunicação como
educativa. Para o autor, as ações comunicativas necessariamente precisam exercitar uma
potente possibilidade de expressão, "o objetivo é a alfabetização cultural múltipla de todos
para podermos nos expressar em distintas linguagens, com distintas lógicas de articulação, e
circular nossas próprias mensagens, e não somente recebermos as mensagens de outros."
(GÓMEZ-OROZCO, 1998, p. 251, grifos nossos).
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Sendo assim, não haveria na contemporaneidade espaço para o binário reducionista
emissão-recepção, pois os sujeitos estariam circulando suas próprias mensagens em todos os
níveis: emitindo, interpretando, produzindo e interagindo. Entendemos a dicotomia emissãorecepção como um dos paradigmas a nos incomodar, apresentando uma noção simplificadora
que exclui e demarca a diferença, principalmente quando essa dicotomia ainda se faz presente
nas relações sociais-educativas-comunicativas. Esse binarismo provoca, portanto, um
pensamento polarizado e simplista que impede qualquer possibilidade de existência social, de
criação, de conhecimentos, de corpos, de voz, ou de ação comunicativa que seja
transdisciplinar, ou que esteja fora desse modelo, "há um problema muito sério, porque para
pensar transdisciplinarmente é necessário superar o dualismo, pois o dualismo é, em termos
epistemológicos, a simplificação máxima do complexo e, portando, a impossibilidade de
pensar a ambiguidade e as contradições. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 144).
Nesse sentido, Gómez-Orozco (2012)11 também propõem partir de uma condição de
"receptores anônimos" para uma "recepção de interlocução" sendo criativa e crítica. O que
pulverizaria com a noção binária da comunicação baseada em produzir e receber, apenas. A
comunicação é entendida, pelo autor, como produtora de sentidos, como participativa, como
prática de criação. A comunicação nessa perspectiva é produzida a partir das próprias
mensagens situando-se nos contextos histórico-social-cultural.
No território brasileiro — além dos descompassos e fragilidades que o campo
educacional encontra frente à inserção das mídias tecnológicas e seu abismo na produção de
conhecimento cultural —, um importante — se não fundamental — aspecto desse debate
ainda pode ser pontuado: os desajustes entre os saberes sobre gênero e sexualidades nas
práticas educativas da atualidade. Observemos com esse olhar de gênero, o silenciamento que
a educação institucional produz sobre o corpo.
Inspirada substancialmente pelo filósofo Michel Foucault, Guacira Lopes Louro
(2000, 2001, 2007, 2008, 2009) concentra sua energia teórica e traz como central ao debate
educacional contemporâneo12 as questões provocadoras dos Estudos Queer envolvendo as
temáticas de gênero e sexualidades. O maior obstáculo para que essas pautas cheguem até as
relações educativas seria justamente seu aspecto escorregadio, pois caminha para as
discussões sobre o corpo, para o questionamento do que é normal/anormal, de seus valores

11

CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO E CONSUMO - ESPM, 2., 2012, São Paulo.

12

Para o mesmo tema, no contexto brasileiro, ver: Maria Rita César (2009), Rogério Junqueira (2012).
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morais e de suas verdades em discursos autorizados, "Na escola, pela afirmação ou pelo
silenciamento, nos espaços reconhecidos e públicos ou nos cantos escondidos e privados, é
exercida uma pedagogia da sexualidade, legitimando determinadas identidades e práticas
sexuais, reprimindo e marginalizando outras (LOURO, 2000, p. 21).
Pautando-se nessa perspectiva queer procuramos pensar os saberes por meio de suas
interações, em ambientes educativos não formais, com um conceito aberto da educação
possibilitando considerar o próprio corpo como mediação de conhecimentos. A própria
provocação e perturbação que os Estudos Queer provocam na educação normativa, como
veremos a seguir com Suzanne Luhmann (1998), se torna o ponto em que acontece a afetação
para os saberes, tornando possível trabalhar com a perspectiva aberta da educação. Essa
perspectiva aberta certamente encontra barreiras e dificuldades para tornar relacional as
dinâmicas sociais, históricas e culturais dentro do próprio entendimento de educação, para
deixar de lado a sua carga de normatividade e seu peso de sabedoria fincado nos livros e nos
professores/as.
Tais dificuldades também aparecem nas entrevistas, pois nossas interlocutoras
apresentam diferentes entendimentos, ou preferências conceituais, quando tocamos no tema:
potêncial educativo das performances, apresentando discordâncias — por justamente — o
entendimento de educação estar na maioria das vezes ligado aos saberes normativos.
Enquanto a Gui se incomoda com a sugestão de educação, pois questiona "o que é aprender
algo?", ou quando ainda se opõem ao "modo cartesiano, escolar, de significado e
significante" —, Théo, o Belo, não se prende a isso, afirmando achar que sim, que existe nas
performances uma relação educativa com uma "energia-informação que vai passando". Já
Miro afirma que nem sempre há uma relação educativa nas performances ou em seus
trabalhos de vídeoperformance, "Não sei se educação seria a palavra, acho que não sempre...
porque cada espectador tem o seu tipo de abertura".
A performance arte é um dos elementos que nos interpela a encontrar estratégias que
relacionem as áreas da comunicação e da educação como fomentadoras de novos saberesmosaicos — aqueles modos de apreender os conhecimentos nos artefatos não legitimados, que
estão espalhados no mundo, no corpo. Suzanne Luhmann (1998) encontra nos Estudos Queer
inspiração para trazer ao campo da educação diferentes perguntas, diferentes ângulos para
formular questionamentos, e com isso apresenta um cenário pedagógico em que seria possível
inverter, trocar de lugar, chacoalhar de ponta cabeça a lógica da disseminação de saberes e a
pretensa "iluminação dos sem luz". Com a autora é possível pensar uma atividade educativa
distante da transmissão e próxima da criação de novas disposições ao aprender. Dizendo de
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outra maneira, a criatividade em perceber quais as relações de aprendizado são possíveis, ou
não, em determinados instrumentos. Podendo assim despertar a curiosidade educativa nos
sujeitos envolvidos.
A teia educativa de Luhmann (1998, p. 154) instiga a provocar e interferir nas ações
e práticas cotidianas, mostra que seria necessário uma "estratégia de subversão" ao campo
da educação. Assim subverter dicotomias, ou ainda desestabilizar o hetero-pensamento dos
saberes. Isso acarretaria em novas possibilidades de leitura do mundo e traria desafios às
relações de conhecimentos. Os novos modos de ler poderiam ser impulsionados por uma
estratégia de subversão ao que é tido como "saber", tencionando assim o conhecimento
normativo, mecânico e unidirecional.
E seria através de uma linguagem "ativista de rua", que Luhmann (1998) apresenta
uma maneira criativa e não-normativa para compartilhar os saberes. A autora recorre às
práticas ativistas, pois afirma que há uma maneira própria em se vestir nessas ocasiões, há
pulverização de práticas identitárias, de modos de viver, e de múltiplas maneiras de expressão
do desejo. Nesse movimento da escola para as ruas, o "queer contesta autoridades e espera
resistir a qualquer apropriação ideológica. [...] procurando decifrar — na ostensiva narrativa
do mundo heterossexual — as entrelinhas, o que dali escapa." (LUHMANN, 1998, p. 146
tradução livre).
Luhmann (1998) tocada pelas provocações dos Estudos Queer fomenta e até —
atreve a mudar de direção — os questionamentos do campo da educação. Isso fica nítido
quando nos sugestiona ao em vez de questionar, por exemplo: "o que deveria ser
ensinado/aprendido?", ou ainda "como ensinar determinado conhecimento?", seria necessário
e urgente se colocar de maneira "upsidedown" e se perguntar "como nós viemos a aprender
isso?" e principalmente: "como os saberes são produzidos nas interações?". A curiosidade
educativa de acordo com a autora estaria limitada a esse binarismo "o que e como", limitando
seus horizontes criativos, pois seria necessário a criação de novas disposições ao aprender.
Diferente, mas não destoante, é a estratégia oferecida por Gallo (2008),
sugestionando pensar filosoficamente a educação para que ela se faça criativa e criadora. A
inspiração do autor vem de filósofos contemporâneos franceses como Gilles Deleuze e Félix
Guattari. Com isso, Gallo (2008) nos incita a observar na inter-relação comunicação e
educação as suas ações de resistência cotidianas, produzindo de forma livre a criação de
mensagens de si. Tal visão filosófica que problematiza de forma radical a racionalidade
moderna nos possibilita outras metáforas para além do que a educação tradicional sugestiona.
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Com isso, o autor nos chama atenção à metáfora arbórea que costuma-se empregar
ao conhecimento,
A metáfora tradicional de estrutura do conhecimento é a arbórea: ele é tomado como
uma grande árvore, cujas extensas raízes devem estar fincadas em solo firme (as
premissas verdadeiras), como um tronco sólido que se ramifica em galhos e mais
galhos, entendendo-se assim pelos mais diversos aspectos da realidade. (GALLO,
2008, p. 73)

Entretanto, estaria bem expressada na metáfora arbórea o entendimento aberto —
que gostaríamos de pensar — do conhecimento? Refletindo a partir dessa pergunta o autor
busca no filósofo Gilles Deleuze um desenho tanto quanto mais "rizomático", para
imaginativamente pensarmos os saberes e suas relações como raízes a ploriferar o
pensamento, pois o "o rizoma é sempre aberto", segue o autor trazendo — ao nosso
entendimento de educação — um aspecto mais vegetal, pela superfície do solo e por dentro da
terra como raízes a absorver os saberes,
A metáfora do rizoma subverte a ordem da metáfora arbórea, tomando como
imagem aquele tipo de caule radiciforme de alguns vegetais, formando por uma
miríade de pequenas raízes emaranhadas em meio a pequenos bulbos
armazenatícios, colocando em questão a relação intrínseca entre as várias áreas do
saber, representadas cada uma delas pelas inúmeras linhas fibrosas de um rizoma,
que se entrelaçam e se engalfinham formando um conjunto complexo no qual os
elementos remetem necessariamente uns aos outros e mesmo para fora do próprio
conjunto. (GALLO, 2008, p. 76).

A proposta filosófica de Gallo (2008), assim como a queerizada de Luhmann (1998),
seguem no exercício elástico da prática educativa, pois requerem o abandono de binarismos,
ou de qualquer intuito normativo da educação. Incita-nos a observar as relações educativas em
outros espaços, em outros ambientes, nos provoca a olhar a Casa Selvática e as performances
que ali acontecem como lugar de troca de saberes. Nossas observações de campo apontam
que provavelmente pensar a educação como um conceito aberto é o intuito da Selvática, pois
se conecta muito mais com o provocar da autonomia, do escandaloso e da não-hierarquia dos
saberes. Para perfurar os territórios como raízes, os processos educativos precisariam
principalmente, como afirma Gallo (2008) de criatividade em voo livre.
3. PERFORMANCE ARTE COMO EXPERIÊNCIA
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Para fazer pensar um outro aspecto da educação, o espanhol Jorge Larrosa (2001,
2013)13 encontra estimulo na filosofia — também francesa — de Michel Foucault, nos
apresentando o aspecto da experiência envolvida nas relações educativas. De modo a se opor
justamente ao modelo arbóreo do conhecimento que Gallo (2008) nos mostrou, o saber da
experiência traz elementos sutis à prática educativa. Nesse sentido a experiência que Larrosa
(2013) sugere pensar aparece nas relações em que os saberes são compartilhados, de modo a
produzir sentido, ao mesmo tempo, que o sentido acontece. Ainda, são aqueles estímulos que
nos afetam com a resposta do que fazemos, dito de outra forma, com a reação do que
produzimos.
Sendo assim, a experiência nos saberes está distante de uma concepção educativa
fincada nos livros e nas instituições. O que o autor nos diz é que a experiência como um saber
educativo não se trata "da verdade do que são as coisas", mas da captação sensitiva, do
acontecimento singular, do que pode fazer sentido ou não-sentido, "a experiência [pode ser]
entendida como uma expedição em que se pode escutar o 'inaudito' e em que se pode ler o não
lido, isso é, um convite para romper com os sistemas de educação que dão o mundo já
interpretado, já configurado de uma determinada maneira, já lido e, portanto, ilegível."
(LARROSA, 2013, p. 11).
As minhas observações de campo e os exemplos que Carlson (2004) traz, também
apontam a performance arte como tendo essa mesma perspectiva da educação. As narrativas
das interlocutoras mostram um olhar aberto às relações de conhecimentos em que os saberes
acontecem com a experiência. Interessante notar a performance arte — como estratégia
político-educativa — a "explodir" o modelo fixo da educação tradicional. Encontramos nos
diários de campo (MELO, 2014, p. 112) aspectos semelhantes,
Para explodir com esse aprendizado modelador de existências, sinto que a Gui
prefere muito mais as palavras experiência e contaminação do que a aprendizagem.
Aprendizagem e educação para Gui, parecem ser palavras carregadas de significados
binários e dualistas. Ilustrou-me seu pensamento a respeito da educação com a dança
xamânica em que se pode sentir a brisa do movimento de outras pessoas, em que o
sentimento para as pessoas que assistem a dança é de afetação. Contou-me sobre a
necessidade do erotismo para o envolvimento com as pessoas, seja na dança ou na
performance. (Diário de campo, 02/10/13 - Tarde de sol entre nuvens. Lua
Minguante a acalmar os ânimos e as narrativas).
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CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL - UNICAMP, 13., 2001, São Paulo.
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Além disso, um dos exemplos mais interessantes que Carlson (2004) descreve,
infelizmente rapidamente, é o da performer negra Rhodessa Jones14. Pegaremos esse exemplo
para trançar as ideais aqui apresentadas a respeito de uma experiência educativa
transformadora. O autor afirma que alguns grupos — principalmente na década de 1980 e
1990 — estavam interessados em unir as preocupações e necessidades de suas comunidades,
com a performance arte, tomando assim o caracter de "ativismo social". Tais grupos se
apropriavam assim da arte como espaço de trabalho social-cultural-educativo, ou como temos
chamado: ação comunicativa política-educativa. Portando, como ferramenta, a performance
auxiliaria no enfrentamento às desigualdades sociais e dentro do possível no próprio
empoderamento dos sujeitos envolvidos.
O projeto "The Medea Project (1992)"15 é um exemplo dessa união entre as
necessidades sociais de uma comunidade com a arte. Inspirada em sua experiência como
educadora e em seus materiais desenvolvidos em uma prisão para mulheres em São Francisco
na Califórnia, Rhodessa Jones desenvolveu seu projeto pensando nas reincidências de
mulheres que retornavam para a prisão. Tocada por sentimentos específicos daquele contexto,
como depressão, auto-aversão e fracasso produziu uma ação performática — com elementos
do teatro — para tentar reverter com o próprio corpo, a realidade das encarceradas. A
performer, utilizando a performance como recurso educativo, produziu para "trazer autoconsciência e auto-estima às mulheres nas prisões, [e foi] criando performances baseadas em
suas próprias histórias e experiências de vida." (CARLSON, 2004, p. 196 tradução livre).
Trabalhando a partir da própria experiência a performance arte pode atingir, como
Théo, o Belo denomina: "momento de expurgo". O corpo e o que com ele se provoca acaba
por proporcionar que as próprias questões do sujeito envolvido podem ser comunicadas e
diluídas. A relação educativa nas ações performáticas de Rhodessa Jones transitam não tanto
nos limites do compartilhar saberes ou conhecimentos, mas se aproxima tanto ao sentido da
"experiência" que Larrosa ( 2013) nos apresenta como no sentido que foi narrado por nossas
14

De cabeça raspada, grandes brincos, anéis e pulseiras coloridas, com riso alto e movimento corporal
espontâneo, Rhodessa Jones descreve em uma entrevista como foi trabalhar com as mulheres encarceradas. A
entrevista está disponível no canal "The California Endowment" da plataforma youtube. Nesse entrevista é
possível observar a trajetória da própria Rhodessa Jones, pois afirma ter tido contato muito próximo com o
sistema carcerário, inclusive com pessoas de sua família. Além das dificuldades que teve em se apresentar como
uma mulher negra artista, frente a outras mulheres (pois demarcava instantaneamente uma diferença), Rhodessa
Jones afirma que uma delas simplesmente perguntou a ela, "mas o que é uma artista?" e assim passou os últimos
vinte anos tentando responder a essa pergunta. Dizendo isso, ela segue afirmando que a arte é parte da
transformação, além de trabalhar com a própria experiência do que quer que se esteja passando, no caso do
Medea Project estar encarcerada.
15

Para mais, ver: http://themedeaproject.weebly.com/
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interlocutoras. A performance arte como troca de energia, de erotismo e de transformação da
sua própria realidade.
Assim, encontramos ainda nas falas de Miro e Gui outros elementos além dos
apresentados pelos autores/as até aqui. A experiência é um dos elementos que mais são
citados pelas interlocutoras, porém a relação educativa que a performance pode atingir não
está associada apenas a isso. A produção das performances envolve principalmente o provocar
de sensações, seja através do erotismo e sedução ou como uma dança irradiando energias
corporais.
Isso fica nítido nas falas respectivamente de Miro e Gui sobre o que de educativo há
em seus trabalhos, por mais que explicitem incomodo com a palavra educação — que utilizei
na entrevista (MELO, 2014, p. 114) — narram uma experiência de saberes que é entendida
como transformadora e prazerosa tanto para quem produz como para quem recebe a
comunicação,
educativo não sei se é a palavra... porque pra mim está em outro nível... mais
transformador pra mim. Eu to muito ligada nessa coisa de provocar a sensação... não
de pensar que sensações você vai provocar... mas discursos que sejam sensoriais. De
que sejam experiências... e que não sejam somente sentar assistir algo e ir embora.
Mas provocar experiências... e de modificar o estado da pessoa, não só o meu.
Sempre é de alguma forma um nível terapêutico pra mim porque estou lidando com
as minhas questões, mas tem uma busca de que seja uma experiência... um discurso
experiência... que acaba detonando em algumas pessoas e em outras não.
As aprendizagens passam por vários níveis, né? O que é aprender? a pergunta
antes... O que é aprender algo? E penso.... tipo como a gente é ensinado a aprender
as coisas e esse modo cartesiano, escolar , tipo de significado significante.... me
irrita sabe?! (...). Eu tento fazer é uma erótica da arte... onde as pessoas possam ser
se-du-zi-das... [por exemplo] quando você transa você não pensa: 'ah... estou
sentindo prazer'... estou sentindo prazer! entendeu? Ou quando eu danço... ou em
outras várias ações do corpo eu gostaria que existisse uma erótica da arte... é fazer
com que as pessoas dancem junto comigo, que essas pessoas estejam comigo nesse
ritual...[a performance] é uma ritualização também de algum jeito.

A relação educativa na performance, posso afirmar a partir de minhas observações
alcança uma multiplicidade de ações. Digo isso, pois com as falas das interlocutoras —
principalmente a de Théo, o Belo quando perguntado sobre o que as pessoas podem levar de
educativo de seus trabalhos — nos mostram uma maneira plural da performance agir,
transformar e comunicar. A relação educativa que a performance arte pode atingir pulsa no
corpo, no movimento dos braços, nas mãos tapando a boca quando surpreendidas pelo
improviso, pela provocação ou por sorrisos na "sensorialidade" da dança. Segue Théo, o Belo,
Uma informação que vai pra pessoa.... que é sensorial... ela não é (as vezes é verbal
porque também falamos [na performance] e as vezes é didático) falando de formas
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bem direta... de várias questões.... as vezes é uma dança sabe?! Mas uma dança em
que ali acontece uma sensorialidade que sai do meu corpo.... que vai pro teu corpo...
e nessas sensorialidades de corpos.... no meu... no seu... em nossos corpos como
atuante, atuador ou ator, nessa sensorialidade... eu vou te passando umas coisas...

4. CONCLUSÃO
Mais para uma consideração final, do que conclusões, posso afirmar que os espaços
educativos não-formais podem ser pensados como local que transgride as barreiras do saber
normativo, que estrategicamente os subverte e impulsionam, a educação não-formal muda de
lugar os conhecimentos, proporcionam diferentes linguagens, novas maneiras de ler o mundo.
Refletindo a partir da Casa Selvática sobre qual seria o potencial educativo das
performances arte, observei que a performance-polvo, quando exibe o copo no centro de sua
interação, ocupando o palco como mediador educativo tem potência suficiente para quebrar o
silenciamento institucional a respeito das temáticas do corpo. A performance arte se mostra
como um recurso educativo que destoa do meio tradicional da educação, que destoa da
hierarquia educador/a-aluno/a. É em organismo, sangue, pele, gordura, suor que dilui e
espalha as páginas dos legitimados saberes livrescos.
Assim, por sua temática queerizada, a performance-polvo da Casa Selvática
perturba os modelos de mediação educativa baseada nos artefatos tecnológicos e do próprio
entendimento cultural. Com a performance discursos se multiplicam dos palcos à rua, vozes
saem dos bueiros como sujeitos de fala, emergindo controvérsias e contestações. Propicia,
além de tudo, a produção de mensagens de si.
De fato a performance arte pode atingir a dimensão educativa. Uma educação de
perspectiva aberta a borrar os imaginários educativos. Isso porque problematiza os modos de
ler o mundo e provoca a criação de novas disposições ao aprender. A estratégia que a
performance-polvo busca parece ser justamente trabalhar no campo da experiência, dos
saberes da experiência, e com isso as sensações desde o erotismo à crítica social se fazem
presentes, seja através de uma dança performática ou quando escandaliza as normas das
identidades de sexualidade e gênero.
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FILMES E O APRENDIZADO HISTÓRICO: APONTAMENTOS SOBRE A
FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO A PARTIR DO FILME “A
MENINA QUE ROUBAVA LIVROS”1
Rebecca Carolline Moraes da Silva2
Heloisa Pires Fazion3
RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar o filme “A menina que roubava livros” enquanto
comunicador e formador de cultura histórica. Com esta finalidade, foi feito um estudo de
como trabalhar com filmes na ciência histórica a partir de autores renomados como Jacques
Le Goff (1996), Napolitano (2011), Rosenstone (2010) e Kornis (1992). Também foi feita
uma análise comparativa com a historiografia de âmbito acadêmico com autores, por
exemplo, como Stackelberg (2002) e Goldhagen (1997) e também com o contéudo de âmbito
público, como livros didáticos e sites de pesquisa de amplo acesso. Além disso, a análise do
discuso da bibliografia e da fonte analisada foi ferramente fundamental. De acordo com a
análise realizada, o filme é um bom formador de cultura histórica complementar, visto que ele
traz informações que não são ministradas pelos livros didáticos e sites de pesquisa de acesso a
um público leigo, tendo amparo na historiografia. Como conclusão, enfatizamos o potencial
educativo deste filme analisado como fonte histórica a ser trabalhada em sala de aula.
Palavras-chave: Filmes históricos. Educação Histórica. Comunicação. Análise filmíca.

1. INTRODUÇÃO
A revolução documental, o surgimento do computador e a possibilidade de novas
abordagens historiográficas chegaram de fato no século XX e é interessante pensar que a
monumentalização dos documentos, como propõe Le Goff (1996), também pode ser aplicada
aos filmes. Como diz este autor, os monumentos têm uma característica intrínseca de se
perpetuarem no tempo voluntária ou involuntariamente, elaborando inconscientemente uma
roupagem de sua sociedade em determinado tempo. Seguindo a ideia de Paul Zumthor (apud
LE GOFF, 1996), em relação aos monumentos linguísticos, os filmes são monumentos pois
possuem caráter de edificação em ambos os sentidos - aprimoramento moral e construção de
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2

Graduando História, Universidade Estadual de Londrina, becca.carolline@gmail.com.
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Graduando História, Universidade Estadual de Londrina, heloisafazion@gmail.com.
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um edifício -, o primeiro porque cada amostra da sétima arte traz em sua complexa
composição elementos que fazem com que o espectador se identifique com as personagens e
condutas morais apresentadas, e o segundo em sentido alegórico, ou seja, construção de um
edifício sólido e firme, para que permaneça por muito tempo em pé e venha a ser conhecido
por muitas pessoas.
Nos filmes históricos essa essência de documento/monumento se amplifica pelo
grande número de pessoas que assistem a eles; assim, o que um filme diz de um determinado
momento histórico pode muitas vezes se tonar a verdade histórica, as pessoas podem creditar
ao filme suas referências históricas, desconsiderando as construções e metáforas nele
presentes. Estas interpretações podem ser agravadas nos casos em que, por interesses pessoais
do poder que se utiliza deste meio, há distorção proposital dos fatos, na má intenção de se
passar como verdade. Nesses casos, cabe ao historiador analisar e, se for o caso, desmistificar.
Os documentos/monumentos apontados por Le Goff (1996), conceito que também se aplica
aos filmes, não são meros vestígios aleatórios do passado: são produtos de uma sociedade,
fabricados de acordo com as relações de poder existentes na época, produzindo uma
montagem da história, que pode ser consciente ou inconsciente.
"O cinema é um dos mais poderosos instrumentos contemporâneos de
monumentalização do passado, na medida em que pode fazer dele um
espetáculo em si mesmo, com eventos, personagens, processos encenados de
maneira valorativa, laudatória e melodramática" (NAPOLITANO, 2011, p.
276).

Rosenstone (2010) considera que os filmes históricos são semelhantes à escrita do
historiador e, pode-se acrescentar, também semelhantes aos documentos/monumentos
propostos por Le Goff (1996), pois todos representam o passado, mas sem ser a verdade. Ao
mesmo tempo, Rosentone (2010) defende que a historiografia deve estar com os olhos
voltados a esse cinema histórico, pois este chega a muitas casas pela televisão. Em nossa
cultura atualmente, o audiovisual é muito valorizado e os filmes estão em todas as
programações das redes televisivas e também acessíveis por meio da internet. Além disso, o
autor lembra que “os filmes históricos, mesmo quando sabemos que são representações
fantasiosas ou ideológicas, afetam a maneira como vemos o passado” (ROSENSTONE, 2010,
p. 18). Sorlin (apud NAPOLITANO, 2011) destaca que o filme histórico carrega consigo a
cultura histórica de uma sociedade, de modo que, quando é veiculado nos cinemas e também
pela televisão, dissemina essa cultura.
Na mesma toada, Kornis (1992) enuncia que Marc Ferro também caminha neste
sentido, pois, como Ferro considera o filme como um agente da história, sua representação
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pode servir “à doutrinação ou à glorificação [...] pode ser também um agente de
conscientização” (KORNIS, 1992, p. 244), ou seja, possui um caráter de testemunha
involuntária de um momento histórico. Cláudio Aguiar Almeida (apud NAPOLITANO,
2011) também dá suporte a esse discurso, dizendo que, independentemente da qualidade
estética de um filme ou de seu reconhecimento por estes valores, o público pode identificá-lo
como uma „verdade histórica‟. No mesmo sentido, Pierre Sorlin propõe que os filmes
históricos são formas diferentes de “saber histórico de base”, que não são criados por eles,
mas sim reproduzidos e reforçados (cf. NAPOLITANO, 2011, p. 246).
2. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL
Pensando neste sentido, os filmes têm relação direta com o aprendizado histórico, ou
seja, na construção de uma cultura histórica. Eles fazem parte da formação de saberes prévios
dos alunos, fazem parte da bagagem cultural que eles levam para sala de aula, de maneira que
isso não pode ser desprezado. Deve-se lembrar que, em sala, a intenção não é utilizar o filme
como ilustração da História, ou espelho do real, mas o papel do professor é de problematizar
as narrativas para formar cidadãos críticos.
A História está presente no cinema de várias maneiras, de modo que pode-se pensar
que todos os filmes podem ser analisados por uma abordagem histórica. Todo filme, quando o
assistido, traz aprendizado ao espectador, pois, de alguma forma, o conteúdo foi por ele
sintetizado e novas ligações cognitivas se estabeleceram. Os filmes que trazem temas
históricos, ainda que tenham enredos ficcionais, são mais óbvios de se trabalhar
historicamente e de mais fácil visualização do conteúdo histórico que gera aprendizado.
De forma geral, os filmes que se relacionam com a História por seus temas que
remetem ao passado, construindo uma linha de pensamento sobre tal. Essa construção, esse
caminho seguido, faz com que o espectador chegue a determinado ponto, reforçando ou
refutando os conhecimentos que ele já tinha sobre o assunto.
“A presença de modelos históricos produzidos pelo cinema é interessante no
sentido de compreender como a cultura histórica se faz presente, e opera na
consciência histórica dos sujeitos, interferindo de forma importante na
didática da história. Pensar na relação entre sociedade e cinema, e mais
especificamente no olhar histórico que a sociedade constrói a partir dos
filmes históricos, trata-se de um campo de reflexão importante, quando se
parte do pressuposto que o conhecimento histórico é um agente indutor de
identidades e orientador da práxis dos indivíduos” (RÜSEN, 2007, apud
SOUZA, 2012, p. 76)
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O material escolhido para a produção deste trabalho foi o filme “A Menina que
Roubava Livros”. Antes de apresentá-lo detalhadamente, é importante destacar que o mesmo
é uma adaptação do livro que possui o mesmo título, o qual foi escrito por Markus Zusak no
ano de 2007 e traduzido para o português por Vera Ribeiro. Com relação ao filme, foi dirigido
pelo britânico Brian Percival no ano de 2013 e possui duração de 2h 11min. A história
contada se passa na Alemanha Nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial e tem
como personagem principal uma menina chamada Liesel Meminger cuja mãe era comunista.
Diante do anti-comunismo fortemente presente naquela época, a mãe de Liesel resolve enviála, juntamente com seu irmão, para um subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal,
chamado Hans Hubermann e Rosa Hubermann, se dispõe a adotá-los por dinheiro. Contudo, o
menino acaba morrendo no trajeto e é exatamente neste momento do filme que podemos
perceber quem narrará toda a estória: a morte. A morte acompanha os passos de Liesel entre
os anos de 1939 e 1943 e está presente no decorrer de todo o filme até por causa do período
retratado, um período de sangrentos combates. Liesel Meminger começa a se interessar pela
leitura quando o coveiro que celebrou o enterro de seu irmão, deixa cair um livro na neve; a
menina então se aproxima e sem ninguém perceber apanha o livro para si. Ao chegar na casa
de seus pais adotivos Liesel sente uma sensação de estranheza e desconforto e somente após
vários dias a menina começa a adaptar-se em seu novo lar. É importante ressaltar que ao pegar
sem permissão o livro do coveiro Liesel ainda não sabia ler, então é alfabetizada em sua nova
casa com a ajuda de seus pais adotivos. Após alguns dias convivendo na Rua Paraíso a
menina faz amizade com um jovem chamado Rudy que acaba sendo obrigado a integrar a
Juventude Hitlerista. Outro personagem presente na trama é o judeu - Max Vanderbug - que o
pai adotivo de Liesel esconde em seu porão. Quando a menina conhece Max um laço de
cumplicidade é traçado; Lesiel passar a ler com Max todos os dias. Numa noite, durante uma
celebração que exalta o nazismo, Liesel observa com espanto a devoção à Adolf Hitler e a
intensa queima de livros. Quando a celebração acaba a menina acaba indo perto da fogueira e
consegue recuperar dois livros que foram apenas parcialmente queimados e rapidamente os
esconde no casaco; entretanto, Liesel não percebeu que a mulher do prefeito da cidade a
observava cuidadosamente. Numa manhã fria, Rosa pede para a filha levar algumas roupas
passadas até a casa do prefeito e é lá que a menina é convidada pela mulher do prefeito para
ler livros dos mais diferentes assuntos. É importante destacar que a menina apenas poderia ler
estes livros na biblioteca que ficava no piso inferior da casa do prefeito, entretanto, quando
houve a decisão de que os livros que não agradassem ao regime nazista fossem queimados, o
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prefeito acaba proibindo a visita de Liesel, então ela começa a “roubar” livros e levando para
casa, a fim de compartilhar a leitura com seu amigo judeu.
É importante destacar que o recurso didático escolhido se insere em dois domínios da
História: no social e no cultural. Antes de explicitar o porquê disto, é necessário demonstrar
um pouco da trajetória de origem destes dois campos. No livro “Domínios da História” (2ª
edição) publicado em 2011, que possui como organizadores Ciro Flamarion Cardoso e
Ronaldo Vainfas, são destacados textos que apresentam os diferentes tipos de História. Nos
textos referentes à História Social e à História Cultural, escritos respectivamente por Hebe
Castro e Ronaldo Vainfas, é destacado que foi a partir de Marc Bloch e Lucien Febvre, na
Escola dos Annales, que temas considerados secundários pela historiografia oficial
começaram a surgir. De acordo com Ronaldo Vainfas (2011),
“Contra a tal história historicizante, Febvre e Bloch opunham uma assim
chamada história nova, uma história problematizadora do social, preocupada
com as massas anônimas, seus modos de viver, sentir e pensar. [...]. Uma
história preocupada, enfim, não com a apologia de príncipes ou generais em
feitos singulares, senão com a sociedade global, e com a reconstrução dos
fatos em série passível de compreensão e explicação” (CARDOSO;
VAINFAS, 2011, p. 120).

Desse modo o material didático abordado se insere, primeiramente, no campo da
história social porque lida com a sociedade em geral, destacando a história das massas. O
filme não apresenta, por exemplo, a trajetória de um grande personagem, mas sim pessoas
comuns e o modo como estas vivem individual e coletivamente. No que se refere à história
cultural nota-se que no filme são destacados fatos corriqueiros do cotidiano, como os modos
de se portar e fazer. Vale ressaltar que a História Social e a História Cultural se interrelacionam, pois o estudioso tematiza a cultura compreendendo o período social no qual ela se
insere.
3. ANÁLISE FRENTE À HISTORIOGRAFIA SELECIONADA
No filme exposto pode-se perceber três temas centrais. São eles: o antissemitismo, o
anticomunismo e as práticas de leitura na Alemanha nazista. Se compararmos as produções
historiográficas que se tem a respeito destes temas, pode-se notar que alguns convergem e
são apresentados em ambos, enquanto que em alguns momentos temas apresentados nas
produções historiográficas recentes não são apresentados no filme.
No livro “A Alemanha de Hitler – origens, interpretações e legados” o autor,
Roderick Stackelberg, ressalta a principal causa do anti-semitismo: a ideia de que o judaísmo
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era uma religião que preocupava-se excessivamente com os bens materiais, tornando os
judeus um povo materialista. Assim, ser um alemão autêntico envolvia o compromisso com o
idealismo e a rejeição do materialismo “judaico” (STACKELBERG, 2002, p. 73). Além dessa
preocupação, os alemães também tinham medo de que os judeus pudessem vir a ocupar
importantes cargos políticos e econômicos, e com isto, prejudicar futuramente o país.
Tendo em vista isto é necessário destacar que os judeus sofreram intensas represálias durante
o período nazista, de maneira que “as disposições anti-semitas do programa nazista foram
convertidas em lei” (STACKELBERG, 2002, p. 203). Dessa maneira, de acordo com
Roderick Stackelberg, os judeus foram proibidos, por exemplo, de adquirir terras agrícolas, os
estudantes judeus de direito e medicina foram impedidos de exercer suas profissões, os
dentistas e médicos judeus foram impossibilitados de atender seus clientes por meio do
sistema nacional de saúde, professores judeus não podiam dar aulas a alunos não judeus. A
restrição anti-semita, que pode ser considerada como uma das mais expressivas, deu-se
quando em 1938 os judeus foram obrigados a deixar a Alemanha, de modo que os que lá
permanecessem deveriam se identificar para mais tarde sofrer o processo de segregação.
Observa-se que no filme as causas e implicações do anti-semitismo são retratadas
implicitamente, ou seja, só é percebida se o espectador estiver pensando sobre o filme a que
está assistindo. É importante destacar que, tanto o filme quando as produções historiográficas,
convergem no ponto do papel exercido por Adolf Hitler neste período. No filme, quando
Leisel conhece Max - o judeu que fica escondido no porão-, ele logo declara que está ali
porque Hitler quer prendê-lo, assim como fez com toda sua família. Portanto, quando nos
deparamos com o livro “Os Carrascos Voluntários de Hitler: o povo alemão e o Holocausto”,
Daniel Jonah Goldhagen deixa claro que “pode-se dizer, a respeito da trajetória global da
perseguição e assassinato aos judeus por parte dos alemães, que Hitler era a principal força
atuante por trás da política antijudaica” (GOLDHAGEN, 1997, p. 149).
Logo na primeira cena o filme deixa claro o aspecto anti-comunista. Se compararmos
as características anti-comunistas transmitidas no filme logo percebe-se que estao ligadas ao
ideal proposto por Hitler. No “Mein Kampf”, traduzido para o português como “Minha
Luta”, Hitler alega que “em um tempo em que os melhores elementos da nação morriam no
front, os que ficaram em casa, entregues aos seus trabalhos, deviam ter livrado a nação dessa
piolharia comunista” (HITLER, 1925, p. 160). Assim tanto no filme quando nos ideais de
Adolf Hitler, os comunistas eram indivíduos miseráveis, pobres e que deveriam ser
eliminados. O filme reforça essa ideia que se tem a respeito dos comunistas naquela época,
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tanto que Lieses só está naquele espaço porque seus pais a enviaram para protegê-la dos
ataques anticomunistas, visto que eles compartilhavam deste pensamento político.
No que se refere ao último tópico, denominado práticas de leitura, nota-se que o
filme representa de maneira explícita a queima dos livros que foram proibidos no período
nazista. De acordo com Fernando Baez (2004) “os principais destruidores de livros sempre
tiveram como maior motivação o desejo de aniquilar o pensamento livre. Os conquistadores
atribuíam à queima da biblioteca do inimigo a consagração de sua vitória” (BAEZ, 2004,
prólogo). A queima de livros tinha como objetivo acabar com as ideias contrárias ao regime,
impedindo que indivíduos viessem a ter ideias subversivas.
Tendo isso em vista, o filme apresenta alguns aspectos que se aproximam das ideias
expostas pelas produções historiográficas, entretanto, ao apresentar estes aspectos acaba
trabalhando-os de maneira rasa e acrítica, de maneira que a proposta de se utilizar um filme
como fonte histórica é exatamente o oposto, pois o mesmo deve ser analisado de maneira
detalhada e por meio de diferentes interrogações.
4. ANÁLISE FRENTE AOS LIVROS DIDÁTICOS E SITES DE PESQUISA
ACESSÍVEIS A UM PÚBLICO COMUM
Como exposto, a temática do filme vai ao encontro das pesquisas historiográficas e,
neste sentido, é interessante pensar na acessibilidade desses conteúdos aos leigos, ou seja,
como as pessoas que não pesquisam o assunto podem encontrar as referências históricas
narradas no filme e sintetizar seu aprendizado e transformar este num conhecimento histórico.
Os instrumentos mais comuns para essas pessoas são os livros didáticos e os sites de
pesquisas escolares, por isso far-se-á uma breve análise dos conteúdos que aparecem no filme
em dois livros didáticos aceitos pelos Parâmetros Nacionais do Livro Didático em 2015 e em
dois sites de pesquisas escolares.
Os livros escolhidos foram “História, volume 3”, de José Geraldo Vinci de Moraes e
“História para Ensino Médio, volume 3” de Marcos Napolitano e Mariana Villaça. No
primeiro, o temas do filme são tratados de maneira geral: fala-se brevemente sobre a lei racial
que considerava judeus uma raça inferior e foram perseguidos e expulsos dos cargos públicos.
Também fala que a propaganda oficial nazista reforçava a superioridade da raça ariana e, por
ela, judeus e comunistas era inimigos em comum dos cidadãos alemães; as práticas de leitura
e a queima de livros não apareceram. O segundo livro fala de uma valorização da raça ariana
e da perseguição sistemática a tudo que pudesse ser associado a judeus e que as milícias do
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governo realizavam atentados contra políticos de esquerda, líderes sindicais e reprimiam
violentamente as grever operárias – eram considerados fundamentais para vencer as batalhas
contra os comunistas. Ainda neste livro, há um tópico específico que versa sobre o
antissemitismo, abordando um brevíssimo histórico do antissemitismo na Europa e sobre o
agravamento dele em função de um nacionalismo racista e xenófobo no século XIX; aborda
também que, segundo a propagando nazista, o judeu era apátrida, traidor, manipulador do
capital internacional e aliado potencial do bolchevismo, inferior racialmente e, por isso, os
judeus sofreram perseguições, violências cotidianas e restrições na ocupação de cargos
públicos. Em 1935 foi promulgada uma lei que oficializou a segregação, pois proibia o
convívio profissional, matrimonial e social entre alemães e judeus.
Os sites de pesquisas escolares escolhidos foram o “suapesquisa.com” e o
“infoescola.com”. Como verificado, esses sites não trazem muitas informações sobre as
práticas de leitura na Alemanha Nazista, mas versam sobre o anticomunismo e o
antissemitismo nazista, práticas que também são referenciadas no filme em questão. Falam
principalmente sobre a visão de que os comunistas e os judeus eram os responsáveis pelos
problemas econômicos e sociais da época e também que eram inferiores racialmente e, por
isso, deviam ser eliminados para que, desta forma, o orgulho alemão pudesse ser restaurado.
No verbete sobre nazismo do site Infoescola, faz-se uma referência ao recrutamento de jovens
para o exército, como aparece no filme, quando Rudy, amigo de Liesel, é convocado para ir.
Como esses sites não versam sobre as práticas de leitura, foi feita uma rápida
pesquisa para ver se algum site de fácil acesso traria informações sobre este assunto. Dois
sites rapidamente trouxeram questões sobre a queima de livros no nazismo: o primeiro site é o
“jurisway.org.br”, que é um site de conteúdo jurídico, direcionado a cidadãos em geral para
que adentrem ao mundo legal, ao mesmo tempo em que há conteúdo para estudantes de
Direito e profissionais da área; o segundo site é o “ushmm.org” que é o site do Museu
Memorial do Holocausto, situado nos Estados Unidos, que traz uma série de conteúdos em
várias línguas para quem quer informações sobre o extermínio em massa dos nazistas. Juntos,
esses sites trazem as informações de que foi na primavera do ano de 1933 que organizações
estudantis, professores e bibliotecários nazistas elaboraram uma lista dos livros que seriam
impróprio à leitura dos alemães por terem sido escrito por não-alemães ou por irem contra o
pensamento político do poder. A partir dos dados desta lista, os nazistas foram às bibliotecas e
também às livrarias para retirar esses livros e, em 10 de maio daquele ano, atearam fogo neles.
A partir daí, o Estado é que regulava o que poderia ou não ser lido pelos alemães.
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5. CONCLUSÃO
Assim, levando em consideração a relação feita com produções historiográficas e
também a relação com o conhecimento histórico acessível pelos sujeitos em geral, pode-se
perceber que ao assistir ao filme “A menina que roubava livros”, os espectadores podem ter
acesso a informações sobre o cotidiano de uma cidade alemã, envolvido nas perseguições a
comunistas e a judeus e também informações breves sobre a queima de livros proibidos pelo
regime nazista - vale ressaltar que a brevidade destas também se baseia na curta produção
bibliográfica disponível para consulta, como percebido no processo desta pesquisa. Como o
filme retrata o período do nazismo alemão a partir da história de uma família comum, o
anticomunismo e o antissemitismo são implícitos à narrativa, com poucas partes em que podese ver estes temas explicitamente. A queima de livros e a proibição da leitura por parte de
Liesel mostra como as práticas de leitura eram consideradas perigosas.
De maneira geral, este filme participa da formação de um conhecimento histórico,
entretanto para que isto se realize é importante que o espectador já tenha uma base sobre o
assunto. O filme não é factual, portanto não há como saber do que se trata exatamente se não
conhecer o contexto da Segunda Guerra Mundial e do domínio nazista na Alemanha.
O uso de filmes nas escolas está cada vez mais constante. Além de auxiliar o professor na
elaboração e aplicação de suas aulas, o filme possibilita também que os alunos compreendam
e interpretem acontecimentos históricos de maneira mais lúdica e inteligível. De acordo com
Éder Cristiano de Souza (2012)
“Um conceito tradicional quando se trata de pensar no trabalho com filmes
em aulas de história consiste na ideia de que a aprendizagem do conteúdo
histórico pode ser facilitada, melhor apreendida por parte dos alunos,
enquanto as aulas se tornariam mais atraentes e dinâmicas, quando há
exibição de uma película em sala de aula” (SOUZA, 2012, p. 78).

Apesar de ser considerado um facilitador para que o aluno desenvolva uma

aprendizagem significativa, é importante ressaltar que num filme diferentes ideias e
concepções são perpetradas e, tendo em vista isto, o mesmo não pode ser trabalhado de forma
apática e acrítica. Assim, ao trabalhar trechos ou filmes inteiros no ambiente escolar, o
educador precisa levar em consideração que alguns procedimentos metodológicos devem ser
adotados. Sendo histórico ou não o que se propõe é “dissecar o filme, elaborar uma análise de
forma a tratá-lo como produto de uma época, como fonte de dados e representações”
(SOUZA, 2012, p. 81).
O filme, portanto, deve ser tratado como uma fonte histórica que necessita de
questionamentos - nesse caso, por parte de professores e

alunos -, pois só assim
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proporcionará conhecimentos e informações acerca de um determinado assunto. Lilian Moritz
Schwarcz, na apresentação do livro de Marc Bloch intitulado “Apologia da História ou o
ofício do historiador”, ressalta que “segundo Bloch, mesmo o mais claro e complacente dos
documentos não fala senão quando se sabe interrogá-lo. É a pergunta que fazemos que
condiciona a análise” (BLOCH, 2001, p. 08). Dessa maneira, o estudioso precisa apresentar
um método de análise à fonte, elaborando também questionamentos, pois “são as questões que
condicionam o objeto e não o oposto” (BLOCH, 2001, p. 08). Portanto, ao trabalhar um filme
em sala de aula, professores devem instigar seus alunos a elaborarem perguntas ao mesmo,
tais como: Quando foi produzido? Por quem foi produzido? Qual a época retratada? Quais são
as vestimentas utilizadas? Qual o fato histórico representado?
Por fim, é importante destacar que na sala de aula o professor é o mediador, aquele
que irá direcionar os alunos a um questionamento reflexivo. O filme, portanto, não pode ser
considerado apenas uma ilustração, devendo ser trabalhado como uma fonte histórica,
passível de diferentes questionamentos e interpretações.
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A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA
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RESUMO
O presente texto discute, a partir de um Projeto de Extensão na área de WebRádio e WebTV, ao
visar à integração de universidade, escolas especiais e sociedade. A partir de interesse dos
alunos de diferentes faixas etárias e níveis de aprendizado, foram caracterizadas, definidas e
elaboradas pautas de pesquisa que possibilitaram formatar os produtos de comunicação e
produzi-los com a supervisão dos professores envolvidos na proposta e a execução dos
discentes vinculados ao curso de Jornalismo e de Cinema da UFPEL. Sendo assim, a
estratégia adotada consiste em desenvolver atividades pedagógicas como metodologia
alternativa que permita a construção do conhecimento, sobretudo, na aplicação de ferramentas
na área das Tecnologias de Comunicação e Informação, como forma de minimizar barreiras
comunicativas das pessoas com deficiência visual. A utilização dos recursos e das técnicas
propiciou a interdisciplinaridade e a integração de várias áreas, mediante a orientação e
colaboração dos professores. Assim, acredita-se que a proposta de inclusão para as pessoas
com deficiência necessita concretizar-se em todos os ambientes sociais. Conclui-se que
tecnologia e teoria se aliam e refletem-se na interação com realidades distintas, sobretudo, na
superação dos obstáculos e enfrentamento dos desafios que existem em torno da inclusão e
das diferentes mudanças de terminologia das pessoas com deficiência.
Palavras-chave: WebRádio. WebTV. Educação. Práticas comunicacionais. Inclusão.

1. INTRODUÇÃO
Levando-se em conta que a sociedade em rede está associada ao paradigma de
informação e oportuniza novas práticas sociais no espaço e no tempo, além de viabilizar a
1 Trabalho inscrito no GT Comunicação e Educação, VII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.
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4 Acadêmica do Curso de Cinema e Audiovisual, Universidade Federal de Pelotas, mary-pouey@hotmail.com.
5 Acadêmica do Curso de Jornalismo, Universidade Federal de Pelotas, juliamoraesdeandrade@hotmail.com.
6 Acadêmico do Curso de Jornalismo, Universidade Federal de Pelotas, yurindr@hotmail.com.
7 Doutora em Comunicação (PUC/RS), Universidade Federal de Pelotas, marisrib@terra.com.br.
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A GLOBALIZAÇÃO COMO MOTOR DE MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO A PARTIR
inter-relação dos diferentes níveis de escolaridade através de conteúdos de interesse comum,
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1
optou-se por elaborar um Projeto de Extensão na área de WebRádio e WebTV. Também, em
vista

dos

avanços

tecnológicos

acelerados

e

dos

processos

de

mediação

da

contemporaneidade, compete considerar o que comenta Cardoso (apud Castells, 1999, p.II),
“é preciso levar a sério as mudanças introduzidas no nosso padrão de sociabilidade em razão
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
das transformações tecnológicas [...] que fazem com que a relação dos indivíduos [...] com o
processo de inovação técnica tenha sofrido alterações consideráveis”.
RESUMO
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2.1 OS DESAFIOS DAS PRÁTICAS INCLUSIVAS PEDAGÓGICAS NO 1AMBIENTE
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS
ESCOLAR
A inclusão escolar de indivíduos com qualquer tipo de deficiência, seja física ou
mental, apresenta diversos desafios e complexidades. Inclusão, como comenta Carvalho
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
(2009), é a possibilidade de acesso, ingresso e permanência de um aluno com aprendizagem
real, resultando, portanto, em atribuições de conhecimento e desenvolvimento de habilidades,
RESUMO
não representando apenas o aumento do número de matrículas, traduzidas estatisticamente em
A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
vagas
para
nas turmas de àensino
final
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XXdeficiência
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qual regular.
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indústria de influenciar a formação educacional, orientando o ensino a qualificar
educacionais, nas quais estão inclusas o método integrador, e a qualidade da oferta educativa,
trabalhadores que pudessem ocupar os cargos criados com os avanços da tecnologia. Os
alémcursos
de questões
organizacionais,
a administração
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mercado de trabalho com salários e colocações melhores. A partir do fim da década de 1980,
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deficientes
questão
de em
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respectivas
o Brasil
passou aaopinião
dar mais
atenção
a esseem
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As políticas educacionais de cada país variam de acordo com o seu desenvolvimento
pontos a favor, as críticas dizem respeito ao risco de desumanização e da criação de gerações
social
e cultural.
Elas representam
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ideologia vigente. As instituições de educação privadas, que seguem o modelo neoliberal de
organização
social, têm,
segundo Carvalho
uma estrutura
de melhor
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Palavras-chave:
Globalização.
Cursos(2009),
tecnológicos
de graduação.
Educação
tecnológica.
atendimento
nessa área, além de determinados municípios do Brasil não terem sequer espaços
Tecnologia.
destinados a pessoas com deficiência em suas escolas. Quando um município dispõe dos
recursos
para o atendimento ao aluno deficiente, não há oferta equitativa para todas as
1. INTRODUÇÃO
variações de deficiência, podendo, por exemplo, estar apta a receber um aluno com
deficiência física,
mas não
aluno
com deficiência
mental.
O emprego
do um
termo
“globalização”
começou
a ser difundido no final dos anos 1980.
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
Considerando-se
que as ofertas
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ou não,
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longe de A
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no final do
século
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obstáculo
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todas easda
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hegemonia da política
neoliberalista,
na figura
de Pinochet
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gestão dedeMargareth
educativas para todas as modalidades de manifestação de deficiência, seja sob a

Thatcher (1979) e Ronald
Reagandireta
(1980);
a dificuldade
da autonomia
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responsabilidade
do poder
público governamental
seja da einiciativa
particular
(CARVALHO, 2009, p. 106).

identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
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O ambiente escolar representa, para muitos alunos, a única oportunidade de acesso
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1
ao conhecimento e à apropriação da norma culta. A escola deveria, consequentemente,
proporcionar o desenvolvimento intelectual do indivíduo e contribuir para a sua criticidade.
Esses são alguns dos valores que a educação inclusiva propõe.
Outro ponto analisado por Carvalho (2009) são as etapas do fluxo de escolarização,
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
ainda muito discutidas no âmbito da educação especial. Nesse aspecto, avalia-se a barreira
existente desde a educação infantil até a universidade, a qual, de acordo com a autora, não
RESUMO
deveria existir, visto que tais barreiras atrasam o processo educativo.
A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
Os conceitos integração e inclusão também geram controvérsias entre os educadores.
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
fora dosrepresenta
mercadosomundiais
é a decretação
morte
para economias
claudicantes
de países
Integração
envolvimento
de pessoasdecom
deficiência
na comunidade
de pessoas
em desenvolvimento bem como de países desenvolvidos. Junto com as crescentes demandas
que não possuem deficiência. “A integração é um processo dinâmico de participação das
da competitiva economia capitalista neoliberal e seus ditames, surgiu a necessidade da
indústria
de influenciar
a legitimando
formação educacional,
o ensino
a qualificar
pessoas
num contexto
relacional,
sua interação orientando
nos grupos sociais.
A integração
trabalhadores que pudessem ocupar os cargos criados com os avanços da tecnologia. Os
implica em reciprocidade” (CARVALHO, 2009, p. 111).
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
sendoAinclusive
no Brasil éaoostatus
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apostando-se
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inclusão,alçados
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receber osnaindivíduos
com do
mercado de trabalho com salários e colocações melhores. A partir do fim da década de 1980,
algum tipo de deficiência, como escolas aptas a colher alunos deficientes ou ambientes
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação
a criação
de disso,
cursos no
tecnológicos
graduação.
Embora
tenha muitos
adaptados
para odeterminou
mesmo fim.
Em vista
Brasil, as de
práticas
inclusivas
pedagógicas
pontos a favor, as críticas dizem respeito ao risco de desumanização e da criação de gerações
ainda apresentam inúmeros desafios, pois muitos dos educadores não se sentem aptos para
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
passado,
como propulsora
de pessoas
mudanças
nodeficiência.
ensino com foco nos cursos tecnológicos.
atender
aos diferentes
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com
Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
2.2 O USO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS COMO FORMA DE INCLUSÃO
Tecnologia.
A comunicação é uma das áreas de maior influência na organização social. Ela
1. INTRODUÇÃO
permite a construção das sociedades como as conhecemos hoje e possibilita que essas
sociedades sejam preservadas através da comunicação. Na atualidade, o uso do ciberespaço
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
como mais um meio comunicacional aumenta a abrangência das trocas de informação.
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
[...] com o surgimento de tecnologias que possibilitaram a comunicação à distância,

hegemonia da política
neoliberalista,
figura
de Pinochet
(1973)surgem
e da gestão
Margareth
desde
a escrita até na
mais
recentemente
a internet,
novas de
formas
de
sociabilidade onde não mais é preciso estar face a face para interagir com outras

Thatcher (1979) e Ronald
Reagan
(1980); a pode-se
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da aautonomia
e formação
pessoas. Como
consequência,
dizer que
representação
do corpo e de
suasuma
significações também se alteram, quando se trata deste novo espaço. Nesse cenário,
identidade dos países
do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
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onde novas formas de comunicação estão surgindo e possibilitando também novas
maneiras de sociabilidade, a internet surge como importante meio de intensificação
processo,
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no ambiente
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no dia a dia
Ao trabalhar
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1
DO FIM
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XX: CURSOS
TECNOLÓGICOS
as mídias, os professores
permitem
a aprendizagem
e contribuem
para a formação cidadã dos
alunos.
Cabe salientar que a crescente digitalização das informações fez com que a
informática criasse novas adaptações para seu uso e, por consequência, aumentasse o número
Batista Cazarotti²
de indivíduos que podem se apropriar dessas ferramentas. Um dos Mauro
fatores Lúcio
que impulsionam
o
crescimento da utilização de aparelhos digitais para o fim de comunicação é o estímulo de
RESUMOdo mercado, gerando produtos com custos diversificados, desde baixos até altos
concorrência

A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
valores e com adaptações que suprem as necessidades particulares de cada indivíduo.
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
fora dos mercados mundiais é a decretação de morte para economias claudicantes de países
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digital/social de pessoas com necessidades educativas especiais – PNEEs (COSTI, do
mercado de trabalho2002).
com salários e colocações melhores. A partir do fim da década de 1980,
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
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experiência na sua prática comunicacional. A dimensão dialógica desses dois meios é
representada
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que Tecnologia.
se associa ao corpo não é essencial nesse processo, e isso faz com que as limitações
físicas e de sentido não sejam obstáculos na comunicação.
1. INTRODUÇÃO
3. WEBJORNALISMO
- UMA
ALTERNATIVA
DE COMUNICAÇÃO
O emprego do
termoFERRAMENTA
“globalização” começou
a ser difundido
no final dos anos 1980.
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
O jornalismo
na Web
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e, principalmente,
que se A
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resultante
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três processos
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final do séculonopassado.
refere
à sua comunicação
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primordial ao tipo e aos formatos de programas que são vinculados na web, mostrando as
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1
formas de abordagens adotadas (MIELNICZUK, 2001, p. 3).
Com base nisso, o jornalismo na web passa por algumas fases. Na primeira,
vislumbram-se as transposições de notícias que eram vinculadas nos jornais e ganharam
espaço na internet. Logo após, denomina-se como segunda fase aquela em que as metáforas
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
junto aos modelos do jornal impresso apresentam-se com os mecanismos utilizados pela rede
(MIELNICZUK, 2001).
RESUMO
Dessa forma, percebe-se a mudança de paradigma a partir do momento das
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INTRODUÇÃO
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O Jornalismo para Web apresenta, também, algumas diferenciações do jornalismo
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1
impresso e para Internet. Uma de suas características consiste na escrita que é desenvolvida
para o público alvo, visto que a notícia necessita ter mais precisão, conter informações
necessárias, linguagem simples e apresentar instantaneidade na hora de ser vinculada.
Um aspecto que pode ser apontado se refere à hipertextualidade, que desenvolve um
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
mecanismo vindo ao encontro do fato noticioso produzido. Segundo Prado (2011),
o webjornalista precisa estar mais preparado para trabalhar com as mídias digitais. É
RESUMO
necessário introduzir links ao longo da matéria, a fim de informar o leitor de todas as formas
A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
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No livro Webjornalismo: Sete Características que marcaram diferença (2014), os
Tecnologia.
autores João Canavilhas, Ramón Salaverría, Alejandro Rost, Marcos Palacios, Paul Bradshaw,
Mirko
Lorenz e John V. Pavlick definem essas sete características como: a hipertextualidade,
1. INTRODUÇÃO
que é uma organização textual que tem como objetivo unir sentidos, ligando textos digitais
entre si.

O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
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de certificar que qualquer um pode ter acesso às redes de comunicação interativas,
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Considera-se, então, que os diversos conteúdos, em suas diferentes formas de
linguagens, estão disponibilizados não somente em portais, mas também espalhados em blogs,
sites de relacionamentos e diversas redes em geral (FERRARI, 2012). Dessa forma, percebeLúcio BatistaosCazarotti²
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Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
Tecnologia.
1.

O público que passa por uma rádio no formato audiocast pode tornar-se assíduo e
usufruir de um canal em que ele possa interagir para solucionar suas dúvidas e assim
adquirir mais informações dentro dos temas que envolvem seus interesses.
INTRODUÇÃO Formando-se relacionamentos sociais a partir de atrativos comuns em uma
"remixabilidade colaborativa" (termo cunhado por Barb Dybawd), termo aqui
perfeitamente adequado quando usado na fase digital, pois, no seu início, remixar
era um procedimento usado com simples na música pop (PRADO, 2011, p. 130)

O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
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vivo. Mesmo que o rádio digital brasileiro não saia do papel, a digitalização
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antecipada pela internet continuará a provocar mudanças significativas na
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XX: CURSOS
linguagem,
nasSÉCULO
formas de emissão
e recepção, eTECNOLÓGICOS
também em toda a cadeia produtiva

do antigo veículo. Cresce o consumo de conteúdos de rádio em aparelhos e suporte
digitais. Urge concluir o ciclo e digitalizar a transmissão e a recepção aberta, para
que o rádio ingresse definitivamente na era da informação. (ALMEIDA e
MAGNONI, 2010, p. 436).

Com isso, a revolução tecnológica vem para forçar a reinvenção
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1. INTRODUÇÃO
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Lúcio Batista Cazarotti²
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No Brasil, os portais de notícia do Uol e Terra foram pioneiros no ramo. A Uol TV é
Tecnologia.
datada de 1997, enquanto a TV Terra foi a primeira a oferecer um telejornal on-line, ancorado
pela jornalista Lílian Witte Fibe. Já o Uol TV, lançado em 2002, começou sua transmissão
1. INTRODUÇÃO
diretamente pela internet, sem o uso de satélites ou antenas (RIBEIRO, 2009).
No universo jornalístico, a produção de conteúdo para Web quebra o padrão de
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
estrutura narrativa convencional. Enquanto o internauta assiste ao programa, ele pode clicar
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
nos links disponibilizados na tela, escolher o conteúdo adicional de seu interesse e, até
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
mesmo, interferir na maneira como a matéria é conduzida. Não existe a mesma linearidade na
hegemonia da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
qual o telespectador precisa acompanhar a notícia até o final para ter todas as informações.
Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
Nesse universo, é possível navegar entre vários conteúdos e chegar ao mesmo lugar.
identidade dos países do Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
¹
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Esse desenvolvimento de adaptação para o universo virtual está acontecendo no
mundo todo, e essa adaptação vem acompanhada de uma revolução no modo de se assistir
televisão. Nesse contexto, com o processo de evolução dos meios de comunicação, há uma
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
readaptação das mídias tradicionais, que precisam criar formas de interação com o público e o
espectador. A estratégia adotada, hoje, consiste em modificar os métodos de emitir conceitos
RESUMO
sobre os códigos de linguagem, símbolos e sinais em consonância com o acelerado processo
A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
tecnológico.
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1
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TECNOLÓGICOS
AMBIENTE DIGITAL NA ESCOLA PARCEIRA LOUIS BRAILLE
No início do ano de 2015, agregou-se ao projeto a temática de Inclusão Digital e
Promoção dos Diretos Sociais. A partir do mês de fevereiro, foi incluída
projeto
a Escola
Mauroao
Lúcio
Batista
Cazarotti²
Louis Braille, cujo histórico será apresentado no próximo subitem. Para Gil (2002, p. 63):
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1. INTRODUÇÃO
ensino e aprendizagem” e “Rádio corredor”. Com relação às oficinas, foram ministradas
técnicas de produção
radiofônicas
os alunos com
deficiência
visual, por
O emprego
do termo para
“globalização”
começou
a ser difundido
noprofissionais
final dos anosda1980.
área, Inicialmente
junto com ossugerindo
alunos bolsistas,
empreendendo
a reativação
da Hobsbawn
rádio interna
da escola.
Os um
a ideia de
unificação global.
Segundo
(1995),
teria sido
programas
são produzidos
durante
intervalo escolar,
com do
o suporte
movimento
resultante semanalmente
de três processos
queo culminaram
no final
século técnico
passado. A
dos discentes
do da
projeto,
queneoliberalista,
escolheram o na
nome
“Rádio
Louis Braille
FM”.
hegemonia
política
figura
de Pinochet
(1973)
e da gestão de Margareth
Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
6.2 BREVE
HISTÓRICO
identidade
dos paísesDA
do ESCOLA
Terceiro Mundo sob o peso dos empréstimos crescentes da dívida
¹

o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em
Com o Trabalho
intuito deinscrito
incluirpara
pessoas
com deficiência visual no ambiente escolar, em

Comunicação – ENPECOM.

1946 foi idealizada a Escola Louis Braille, contudo apenas efetivada em 1952. Com o apoio
²

Especialista em Planejamento Educacional e Docência em Curso Superior, Mestrando

da comunidade
pelotense,
ainda na sede
da Biblioteca
Pública, os primeiros alunos
Acadêmico em
Educaçãorecebe,
pela Universidade
de Uberaba,
maurocazarotti@hotmail.com.

406

A GLOBALIZAÇÃO COMO MOTOR DE MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO A PARTIR
com esse tipo de deficiência. Hoje, a escola continua contando com o suporte das
entidades de
DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1
classe, de universidades, de cooperativas e de profissionais dispostos a ajudar, tais como:
médicos, assistentes sociais, psicólogos, entre outros (CARVALHO et al 2009, p. 56).
Atualmente, em seu prédio próprio, a escola em foco funciona em dois turnos, de
modo que possa abranger os alunos que procuram a instituição, de diferentes faixais etárias,
Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
bem como estudantes da rede pública municipal e estadual. Além de atender pessoas com
deficiência visual, a escola também recebe pessoas com outros tipos de limitações, como por
RESUMO
exemplo, autismo (CARVALHO et al 2009, p. 56).
A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
Assim,
da escola,
alémnenhum
de integrar
os alunos
deficiência
final do
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XX com pedagógica
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visual à comunidade, busca o apoio das universidades e demais instituições de ensino, como
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trabalhadores que pudessem ocupar os cargos criados com os avanços da tecnologia. Os
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
sendo inclusive alçados no Brasil ao status de graduação, apostando-se na oferta de vagas do
6.3 REGISTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
mercado de trabalho com salários e colocações melhores. A partir do fim da década de 1980,
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação determinou a criação de cursos tecnológicos de graduação. Embora tenha muitos
pontos a favor, as críticas dizem respeito ao risco de desumanização e da criação de gerações
acríticas. Este artigo pretende discutir a influência da globalização, a partir do final do século
passado, como propulsora de mudanças no ensino com foco nos cursos tecnológicos.
Palavras-chave: Globalização. Cursos tecnológicos de graduação. Educação tecnológica.
Tecnologia.
1. INTRODUÇÃO
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
Inicialmente sugerindo a ideia de unificação global. Segundo Hobsbawn (1995), teria sido um
movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
hegemonia da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
Thatcher (1979) e Ronald Reagan (1980); a dificuldade da autonomia e formação de uma
identidade
dos países
do Terceiro
Mundo
sobBRAILLE
o peso dos
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DO FIM DO SÉCULO XX: CURSOS TECNOLÓGICOS1

Mauro Lúcio Batista Cazarotti²
RESUMO
A globalização adentrou ao mundo econômico e na cultura das pessoas no planeta a partir do
final do século XX com uma determinação à qual nenhum governo ousou resistir. Ficar de
fora dos mercados mundiais é a decretação de morte para economias claudicantes de países
em desenvolvimento bem como de países desenvolvidos. Junto com as crescentes demandas
da competitiva economia capitalista neoliberal e seus ditames, surgiu a necessidade da
indústria de influenciar a formação educacional, orientando o ensino a qualificar
trabalhadores que pudessem ocupar os cargos criados com os avanços da tecnologia. Os
cursos tecnológicos passaram a ganhar destaque como solução de formação mais rápida,
sendo inclusive alçados no Brasil ao status de graduação, apostando-se na oferta de vagas do
mercado de trabalho com salários e colocações melhores. A partir do fim da década de 1980,
o Brasil passou a dar mais atenção a esse curso, até que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases
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1. INTRODUÇÃO
7. CONCLUSÃO
O emprego do termo “globalização” começou a ser difundido no final dos anos 1980.
Após a realização
diferentes
atividades
queSegundo
buscamHobsbawn
aprimorar(1995),
uma educação
Inicialmente
sugerindo adeideia
de unificação
global.
teria sido um
inclusiva,
pretende-se,
com este
artigo,
divulgarque
as múltiplas
possibilidades
aplicação
das A
movimento
resultante
de três
processos
culminaram
no final dodeséculo
passado.
novashegemonia
tecnologias
partir do
projeto de extensão
Todavia,
já esedapodem
daapolítica
neoliberalista,
na figuraem
defoco.
Pinochet
(1973)
gestãoapresentar
de Margareth
algumas
considerações.
Espera-se
que o(1980);
trabalho
desenvolvido
sido relevante,
Thatcher
(1979) e Ronald
Reagan
a dificuldade
da tenha
autonomia
e formaçãotanto
de uma
para identidade
a universidade,
quanto
a comunidade
inserida, já que
propiciou
a
dos países
do para
Terceiro
Mundo sobnao qual
peso está
dos empréstimos
crescentes
da dívida
aplicação de práticas pedagógicas interativas.
¹

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VII Encontro de Pesquisa em

Segundo Lévy (1999), a multimídia interativa ajusta-se muito bem aos usos

Comunicação – ENPECOM.

educativos, favorecendo o envolvimento pessoal do aprendiz no processo de ensino²

Especialista em Planejamento Educacional e Docência em Curso Superior, Mestrando

aprendizagem.
pessoa participa
da maurocazarotti@hotmail.com.
construção de um conhecimento, ela
AcadêmicoÀ
emproporção
Educação que
pela uma
Universidade
de Uberaba,
integra e retém o que aprende. Além disso, esse tipo de multimídia contribui para a formação

408

A GLOBALIZAÇÃO
COMO
MOTOR
DE MUDANÇAS
EDUCAÇÃO
A PARTIR
de uma
atitude de exploração
e ludicidade
devido
à facilidade deNA
assimilação
de conteúdos.
1
FIM DO SÉCULO
XX:constituem
CURSOS TECNOLÓGICOS
Consequentemente,DO
a WebRádio
e a WebTV
ferramentas muito úteis a uma
pedagogia ativa e de abordagem comunicacional.
Nesse contexto, a utilização dos recursos e das técnicas propiciou a
interdisciplinaridade e a integração de várias áreas, mediante a orientação e colaboração dos
Mauro
Lúcio
Batista
Cazarotti²
professores. Assim, acredita-se que a proposta de inclusão para as
pessoas
com
deficiência
necessita concretizar-se em todos os ambientes sociais. Para tanto, busca-se o processamento
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movimento resultante de três processos que culminaram no final do século passado. A
hegemonia da política neoliberalista, na figura de Pinochet (1973) e da gestão de Margareth
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O DESAFIO DA QUESTÃO DE GÊNERO NO ENSINO DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA: QUANDO A DEMANDA VEM DO ALUNO1
Gabrielle Staniszewski2
Resumo
A questão de gênero vem sendo amplamente debatida em trabalhos e grupos de pesquisa do
campo da Comunicação. Em busca de compreender como a temática se dá no contexto do
Ensino de Publicidade e Propaganda, este artigo objetiva apresentar uma reflexão acerca do
fazer publicitário, analisando como a questão de gênero apareceu por iniciativa dos próprios
acadêmicos ao realizarem uma atividade sobre publicidade cidadã. O método utilizado é
inicialmente o da pesquisa bibliográfica, que embasa a reflexão a partir de exemplos de
propostas de trabalhos realizadas por alunos do 3º ano de Publicidade e Propaganda da
Unicentro, o qual nos trouxe o resultado de que, embora o professor não possua formação
ancorada nos estudos de gênero, a temática torna-se um imperativo a ser trabalhada em sala de
aula, devido à demanda dos alunos. Conclui-se que, em Comunicação, é preciso acompanhar
as discussões da atualidade, buscando não apenas esclarecimentos sobre a temática, mas uma
formação teórica consistente.
Palavras-chave: Gênero e Comunicação. Publicidade Cidadã. Ensino de Publicidade e
Propaganda.

1. INTRODUÇÃO
Não é coincidência: é a discussão do momento. A chamada do Enpecom deste ano,
com a temática Gênero e Comunicação, surgiu em minha página do Facebook na mesma
semana em que me chamava a atenção a grande quantidade (proporcionalmente) de trabalhos
de alunos que estavam começando a se debruçar sobre ela: dos 15 trabalhos de TCC em
Publicidade e Propaganda da instituição na qual atuo, a Universidade Estadual do Centro-Oeste
(Unicentro), em Guarapuava-PR, 5 tratam de ou ao menos esbarram na questão de gênero, seja
buscando compreender o feminino, queer, andrógino, ou outra terminologia.
Ao mesmo tempo, 3 entre 7 grupos de alunos de outra turma do mesmo curso
propuseram temáticas semelhantes aos seminários que apresentariam: o corpo feminino como
conceito de beleza, machismo na publicidade, gênero e publicidade. Na sequência, mais uma
atividade simples solicitada aos alunos, na qual pedi que fossem apresentadas possibilidades de
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se anunciar um produto através de uma publicidade mais cidadã, resultou na mesma proporção:
cerca de um terço dos trabalhos incluíram a discussão de gênero ou ao menos a desconstrução
do estereótipo dos papéis sociais ocidentais de homens e mulheres como alternativa para
orientar a publicidade em direção à cidadania.
Dessa forma, veio a inquietação: eu, que sou Professora do curso de Publicidade e
Propaganda, estou preparada para atender a esta demanda dos meus alunos? Assim, apresento
a seguir a reflexão orientada pelos conceitos que, no caso específico da atividade de publicidade
cidadã, trouxeram à tona a necessidade de trabalhar com a temática de gênero no Ensino de
Comunicação.

2. PUBLICIDADE CIDADÃ
Insisto em afirmar que a nossa imagem de publicitários não é das melhores na
sociedade. Frequentemente, somos vistos como “aqueles que fazem o mal”, incentivadores de
consumo de produtos ruins, alimentos gordurosos, padrões de vida e beleza inatingíveis. Em
parte, isso se coloca devido ao caráter histórico da profissão, como nos explica Tomita:
a publicidade assumiu papel imprescindível nos novos conceitos de marketing. Nesse
sentido, a publicidade fortaleceu seu vínculo necessário para a sobrevivência e para o
desenvolvimento do sistema como ferramenta orientadora das atividades para atingir
objetivos mercadológicos. E é dentro desse cenário que a associação da publicidade
fica ancorada na disseminação de valores individualistas duvidosos. (TOMITA, 2009,
p. 829)

Silva (2007) também comenta que, fato que as pessoas sabem que a publicidade é uma
ferramenta que está a serviço de um anunciante que paga boas quantias em busca de retorno
(em geral financeiro), é natural que questionem quem, afinal, estaria à serviço da sociedade.
Mais que uma era em que se prega um consumo mais moderado, vivemos um tempo
em que o consumidor despertou também como cidadão. A partir desse entendimento, de que é
preciso repensar hábitos e atitudes, os consumidores estão dispostos tanto a punir empresas com
práticas socialmente inadequadas, quanto valorizar uma empresa socialmente responsável,
comprando seus produtos ou fazendo buzz positivo nas redes sociais.
Essa “nova onda” tem motivado anunciantes e publicitários a repensar os valores que
vêm representados nos materiais publicitários, seja mostrando atitudes positivas que a marca
toma quando o consumidor compra determinado produto, divulgando projetos e ações sociais,
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patrocinando entidades e eventos. Em alguns casos, os próprios publicitários ofertam parte de
seu tempo a fim de contribuir com alguma questão específica através de planejamento e
criatividade nas campanhas. Balonas (2008), no entanto, lembra que, por mais positivas que as
ações sejam, sempre há um jogo de interesses. As empresas buscam ser percebidas como
benevolentes, enquadradas no rol das chamadas “empresas-cidadãs”. Por outro lado,
para a equipa criativa, realizar uma campanha em prol de uma causa social pode ter
várias explicações. Para o publicitário Paulo Condessa, a primeira razão prende-se
com o “simples facto de as agências terem a trabalhar para si cidadãos normalíssimos
(muitas vezes jovens) com vontade de intervir nos problemas sociais que mais lhes
dizem respeito”. Como segunda razão, aponta a “síndrome de má consciência: as más
interpretações do papel da publicidade nas sociedades ocidentais criou no povo a ideia
do ‘publicitário-falso-messias’.(...) Qual é o publicitário que não luta por enobrecer
uma imagem que historicamente se debateu sempre com um tremendo handicap em
relação às actividades consideradas mais “úteis” para a sociedade? (BALONAS,
2008, p. 824)

Em todo caso, no final das contas o que é realmente importante é a tomada de
consciência e um melhor uso do espaço publicitário para divulgar mensagens realmente
relevantes a um público mais amplo.
Podemos observar essa tendência em campanhas recentes, como a tão aclamada
realizada para o Boticário no último Dia dos Namorados, no qual apareceram, junto aos casais
“tradicionais” já conhecidos da propaganda brasileira, casais homoafetivos trocando presentes
da marca.
As Havaianas também levaram a sério a proposta de sua linha de Alpargatas: se o
produto é unissex, o comercial também precisaria brincar com essa flutuação dos papéis sociais
consolidados como masculino e feminino e, então, a solução criativa alcançada foi apresentar
dois casais de celebridades brasileiras em alta no momento – Cléo Pires e Rômulo Arantes
Neto, José Loreto e Débora Nascimento – desconstruindo os estereótipos comumente
reforçados pela publicidade. Na peça, são os homens que estão deslumbrados com as diferentes
opções de cores do calçado, ao passo que as mulheres, impacientes, resolvem tomar uma cerveja
enquanto esperam os namorados decidirem suas compras.
Simbologias como estas, veiculadas em horário nobre de grandes veículos de
comunicação brasileiros, especialmente a Rede Globo de Televisão, têm, em maior ou menor
grau, a oportunidade de utilizar sua voz para auxiliar a discussão de temáticas atuais e que
buscam respeito à diversidade e cidadania, como é o caso dos estudos de gênero.
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3. GÊNERO E COMUNICAÇÃO: O PAPEL DO PROFESSOR
Sendo não apenas comunicadores, publicitários, mas, acima de tudo, educadores,
acredito necessária constante reflexão acerca de nossa prática3:
nosso papel enquanto educadores e educadoras é o de promover a visibilidade a todas
as identidades que não circulam no mundo das representações dominantes, das
celebridades descartáveis, promovido pela mídia comercial. Através desta postura,
podemos contribuir com o combate às formas de exclusão, preconceito e
discriminação. (OROFINO, 2005, p. 137)

Não resolveremos, obviamente, todos os males da sociedade, mas podemos contribuir
com a formação de uma nova geração de publicitários, mais consciente da responsabilidade que
vem junto com a profissão de comunicador que – acreditamos – desempenhará ao deixar a
universidade. Assim, sem pretender descaracterizar a profissão de publicitário e deixar de lado
o papel de divulgação e incentivo à compra e venda de produtos e serviços, compreendemos
que é necessário proporcionar aos acadêmicos “experiências educacionais significativas
voltadas ao resgate da função social da atividade e à construção de um relacionamento mais
saudável com a sociedade, pautada pela ética, pelo respeito ao ser humano, pela tolerância à
diversidade” (SILVA, 2007, p. 129). Para fazer publicidade cidadã, é necessário antes ter acesso
a uma formação orientada à cidadania.
E é em meio a essa movimentação, esse “chacoalhão” provocado pelos próprios atores
sociais especialmente nesse início de século XXI, que a questão/discussão de gênero emerge.
São as demandas do indivíduo, que é cidadão e também consumidor, que faz com que refletir
acerca desta temática seja um imperativo também no âmbito da academia. Butler (2010)
comenta essa impossibilidade de separarmos gênero das instâncias que produzem e organizam
a vida social:
Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é; o termo
não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa”
transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre
se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos,
e porque o gênero estabelece inserções com modalidades raciais, classistas, étnicas,
sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou
impossível separar a noção de “gênero” das interseções políticas e culturais em que
invariavelmente ela é produzida e mantida. (BUTLER, 2010, p. 20)

Acerca da noção de prática reflexiva, ver: Macedo (2002) para prática reflexiva na escola e Ghedin (2006) para
professor reflexivo.
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Assim, além dos exemplos de campanhas publicitárias já mencionadas acima, vimos
observando que há, dentro das organizações, esforços de, no mínimo, ir em busca da equidade
de gêneros masculino/feminino. Embora saibamos, através dos Estudos Queer e, em especial,
da própria Butler (2010), que a noção de gênero também não pode ser reduzida ao número de
dois, compreendemos também que apesar de ainda permanecerem com a relação binária,
iniciativas que procuram equiparar masculino e feminino também são consideradas válidas,
como pequenos passos em direção a um melhor entendimento da sociedade complexa4 na qual
vivemos.
Buscando compreender ações nesse sentido, Festucci e Staniszewski (2012)
publicaram artigo explicando como se deu a iniciativa pelo uso de uma linguagem não sexista
no sistema da Federação das Indústrias do Paraná (Sistema FIEP). Obviamente, no caso, a
intenção era de que as práticas não sexistas começassem no âmbito da linguagem – através de
discriminantes binários como os/as e/ou neutros, como “a direção” substituindo o plural
masculino padrão em língua portuguesa “os diretores” – e fossem gradativamente sendo
estendidas às demais atividades do cotidiano da organização.
A linguagem, como forma de ação, cria efeitos nas pessoas e pode também levá-las à
realização de novas ações. Isso faz com que o uso da linguagem tenha um aspecto
ético muito forte, pois a ética (expressa no domínio da linguagem) é também um
campo das escolhas. Se são realizadas coisas com as palavras, enquanto há ação,
haverá também os seus efeitos – ambos constituem a condição performativa da
linguagem. (FESTUCCI; STANISZEWSKI, 2012, p. 7)

Observando, portanto, essas demandas no âmbito da sociedade de uma forma geral, e
no campo prático das Comunicações organizacionais e também publicitárias, resolvemos
exercitar possíveis formas de se fazer publicidade cidadã em uma atividade realizada em sala
de aula com os alunos de Publicidade e Propaganda.

4. OBSERVAÇÕES DA PRÁTICA CIDADÃ EM SALA DE AULA
Não é difícil compreender a abrangência dos anúncios publicitários como parte
constituinte da vida cotidiana dos indivíduos em nossa sociedade.
Se compararmos o fenômeno do “consumo” de anúncios e o de produtos, iremos
perceber que o volume de “consumo” implicado no primeiro é infinitamente superior
4

Aliás, Morin (2013) trata intensivamente das próprias relações da educação em tempos de complexidade.
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ao do segundo. O “consumo” de anúncios não se confunde com o “consumo” de
produtos. Podemos até pensar que o que menos se consome num anúncio é o produto.
Em cada anúncio “vende-se” “estilos de vida”, “sensações”, “emoções”, “visões de
mundo”, “relações humanas”, “sistemas de classificação”, “hierarquia” em
quantidades significativamente maiores que geladeiras, roupas ou cigarros. Um
produto vende-se para quem pode comprar, um anúncio distribui-se indistintamente.
(ROCHA, 1995, p. 27)

Buscando explorar esse “poder” – especialmente no sentido de um comercial de
televisão conseguir falar com muitas pessoas, e não no sentido maniqueísta comumente referido
a ela – da publicidade enquanto produto da Comunicação Social, a disciplina de Publicidade e
Mercado, a qual ministro no 3º ano de Publicidade e Propaganda de Universidade Estadual do
Centro-Oeste (Unicentro) em Guarapuava-PR, possui parte do plano de ensino voltada a
compreender essa relação com o mercado de forma macro, ou seja, provocando discussões com
os alunos acerca do próprio fazer publicitário e do papel que a profissão possui na sociedade
geral, e não apenas nas relações micro – mercadológicas – com anunciantes e público-alvo.
Assim, uma das questões à qual recorremos para esse repensar de nossa profissão foi a
demanda da sociedade por uma publicidade mais cidadã, como referenciado acima. Nesta
atividade, solicitei aos alunos que, em vez de criarem peças de grandes causas sociais, como
violência, fome, meio ambiente, etc., no estilo frequentemente utilizado por ONGs e empresas
privadas com fundações e ações sociais específicas, gostaria que eles desenvolvessem uma
proposta de incluir alguma dessas ou outras temáticas fundamentais à sociedade em anúncios
tradicionais de produtos, no qual o objetivo continuaria sendo o da venda, mas se aproveitaria
a amplitude da voz que esse anúncio tem para se incluir algum “aspecto social”.
Conforme mencionado na Introdução deste trabalho, chamou a atenção nestes trabalhos
a recorrência da temática de gênero como saída criativa em busca do exercício de uma
publicidade mais cidadã. As sugestões propostas pelos alunos foram:
a) Utilizar um anúncio de revista de uma marca de sapatos femininos para enfatizar
que violência contra a mulher é coisa séria;
b) Campanha institucional da Bombril com o tão conhecido garoto propaganda Carlos
Moreno explicando ao público leigo sobre feminismo e auxiliar na luta pela
igualdade de gênero;
c) Utilizar uma figura masculina em um anúncio impresso de produtos de limpeza da
marca Veja, em busca de combater bordões machistas como o de que “lugar de
mulher é na cozinha”;
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d) Criar uma linha de mochilas da Barbie com várias opções de cores, como azul, preta,
verde, amarela, vermelha, roxa, além da tradicional cor-de-rosa, em busca de evitar
o estigma de que existes cores/coisas “de menino” e “de menina”;
e) Utilizar travestis/transexuais mundialmente famosas como modelo de marcas de
grife e renome no mundo da moda, como Yves Saint Laurent;
f) Divulgar uma marca de produtos para skatistas (Dropdead) através de um outdoor
que tenha uma mulher praticando o esporte e utilizando roupas e acessórios da marca
pensados para elas, e valorizando que mulheres que gostam de skate não deixam de
ser femininas (contrariando a crença de que esta seria uma atividade masculina).
Optamos por não apresentar neste trabalho as peças resultantes da atividade, visto que
não houve grandes preocupações com o desenvolvimento de um layout muito elaborado, tendo
em conta que a questão central do exercício era propor formas criativas de vender um produto
utilizando-se de uma publicidade mais cidadã/ de caráter social, sem deixar de cumprir o papel
inerente à publicidade, que seria o de criar um anúncio “vendável”.

5. CONSIDERAÇÕES
Esta atividade me fez refletir acerca de minha prática docente. Como atender às
demandas dos alunos e alcançar uma discussão de gênero teoricamente embasada e consistente,
sendo que de forma geral nós, professores de Comunicação, não temos sólida formação em
estudos de gênero?
O professor precisa se atualizar, buscar essa constante formação. Precisamos agora
compreender a problemática para darmos conta do assunto em nossas aulas e outras atividades
acadêmicas, pois, caso contrário, corremos o risco de, involuntariamente, continuarmos
reforçando os estereótipos e binarismos, devido ao fato de talvez ainda estarmos embasando
nossos argumentos no que conhecemos da vida e no que acreditamos ser o correto – pudemos
observar essa questão em nossa atividade, tanto por minha parte como professora quanto os
próprios alunos, que querem discutir gênero, mas também não têm conhecimento mais profundo
sobre a temática.
Sem esse devido estudo do tema, corremos o risco de não percebermos o que a própria
Butler chama a atenção: para “o entendimento da performatividade não como o ato pelo qual o
sujeito traz à existência e aquilo que ela ou ele nomeia, mas, ao invés disso, como aquele poder
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reiterativo do discurso para produzir os fenômenos que ele regula e constrange” (BUTLER,
2000, p. 111).
Ser professor de Publicidade e Propaganda, nesse contexto, é muito difícil, pois ser
cidadão e atender às demandas do nosso público consumidor-cidadão é muito mais complexo.
Para que eu consiga atuar em busca de uma maior democratização dos direitos de cidadania
meus e do outro, eu preciso conhecer a mim mesmo e a esse outro. E ir em busca de uma
formação docente mais consistente, antes de poder agir em prol de uma formação discente mais
cidadã.
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CINEMA, PROPAGANDA E O AMERICAN WAY OF LIFE1
Aryovaldo de Castro Azevedo Junior2
Maurício Reinaldo Gonçalves3
RESUMO
A saturação de informação transforma a tradicional publicidade interruptiva numa forma mais
integrada ao lazer, gerando novos pontos de contato entre marcas e consumidores. Destaca-se
o merchandising editorial, que é a inserção de mensagens promocionais em produtos
culturais, cujo conteúdo de entretenimento oferecido atrai a atenção do receptor. No contexto
comercial, serve como plataforma comunicacional para gerar relacionamento entre marcas e
consumidores, além de potencializar os lucros dos produtores com a cessão de espaço
comercial integrado ao conteúdo do enredo. No contexto ideológico, pode influenciar em
comportamentos sociais consonantes aos interesses do Estado. Neste artigo, abordaremos seu
uso na propagação do estilo de vida norte americano por meio de produtos culturais,
principalmente do cinema, na construção de referenciais ideológicos, estéticos e
consumeristas na conquista corações e mentes em escala global. Para tanto foram feitas
análises de alguns filmes produzidos em Hollywood nas décadas de 1930 e 1940 e como
resultaram no estabelecimento de modelos ainda seguidos internacionalmente e que resultam
na forte influencia cultural que os EUA exercem no mundo.
Palavras-chave: Propaganda. Ideologia. Entretenimento. Consumo. Cinema.

1. INTRODUÇÃO
Os conceitos de Propaganda e Comunicação de Estado têm sido utilizados de modo
cada vez mais integrado aos conceitos de Informação e Entretenimento para potencializar a
difusão da comunicação entre governos e população, valendo-se de aparatos culturais como
imprensa, filmes, literatura, teatro, música, artes plásticas, arquitetura, livros educacionais,
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exposições, publicidade, eventos, etc., para gerar a difusão de valores que reverberem
socialmente as variáveis que a administração pública pretende destacar. Para tanto, a
comunicação governamental deve publicizar as ações implementadas para estimular a
percepção da capacidade administrativa e de governança, de modo a atender às expectativas
geradas no período eleitoral ou justificar a impossibilidade de realizar parte delas no período
governamental. Este conjunto de ações e impossibilidades de ações, se trabalhado de modo
consistente, pode gerar uma percepção popular de competência e, consequentemente, criar
uma imagem de marca positiva do governo.
Para a construção de uma marca robusta de administração pública, o governo deve
dialogar com o cidadão num processo permanente, com uso planejado do composto de
comunicação de marketing: publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, live marketing,
relações públicas, marketing digital, marketing direto e quaisquer outras formas de gerar
pontos de contato com o potencial eleitor.
No modelo tradicional de comunicação de marketing, a identidade de marca seria a
mensagem no instante em que é emitida pelo emissor (governo), e que faz uso de seus
elementos de identificação, como slogan, símbolos, cores e demais identificadores, enquanto a
imagem de marca seria a mensagem assim que esta atinge o receptor (cidadão) e ele a
interpreta. Quanto maior a intersecção entre ambas, mais próxima de um posicionamento de
marca consistente (PINHO, 1996).

Lembrando que marca é um sistema de valores que

engloba rótulos, nomes, design, símbolos, slogans, jingles, know-how, patentes e relações
comerciais (no caso, político-administrativas) ou, em outras palavras, é o atestado de
idoneidade, origem, qualidade e respeito de uma corporação / linha de produtos / produtos
(MARTINS & BLECHER, 1997).
As marcas estabelecem ou reforçam a identidade e o amor-próprio dos
consumidores,
que
nelas
procuram
âncoras
funcionais/racionais
(praticidade, performance,
qualidade,
rendimento,
durabilidade)
e
simbólicas/emocionais (conferir status, visibilidade, alavancar autoestima e
encorajar autoexpressão) (SCHWERINER, 2011, p.77)

Já no que tange ao conceito de comunicação de marketing embutida no conjunto de produtos
culturais fomentados pelo Estado, torna-se relevante valorizar o trabalho de relações públicas
que pode ser implementado de forma a transcender a abordagem formal e tradicional, para um
âmbito superestrutural, no qual o conjunto de produtos culturais possibilita uma amplificação
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da efetividade da propaganda exatamente por sua sutileza e onipresença. Para Goebbels, a boa
propaganda era aquela que passava despercebida, abordando temáticas cotidianas:
Estes problemas penetrarão na vida sentimental dos alemães e de outros povos tão
eficazmente quanto mais naturalmente forem tratados. É geralmente uma
característica essencial para a eficácia da propaganda, que ela jamais apareça como
se desejada. No instante em que a propaganda se torna consciente, ela é ineficaz.
Mas do momento em que ela permanece como tendência, como caráter e como
atitude ao fundo e aparece somente através do tratamento da narrativa, da trama, da
ação e dos conflitos humanos, torna-se totalmente eficaz em todos os aspectos
(PEREIRA, 2012, p. 93).

Embora haja o ranço de associação entre propaganda e nazismo, este artigo demonstra
que o uso da comunicação de marketing para a propagação de ideologias também é comum (e
efetiva) em estados democráticos, como será demonstrado com a exposição da estratégia de
comunicação empregada por Franklin Delano Roosevelt (EUA), presidente americano entre
1933-1945, período marcado for forte crise econômica (Quebra da Bolsa de 1929) e política
(crescimento de movimentos extremistas à esquerda e à direita), e que utilizou variadas
ferramentas de comunicação de marketing para difundir suas ideias, com o uso de branded
content em cinema, rádio, revista e jornal; produção de eventos, uso de assessoria de imprensa
e relações públicas, moda, publicidade e propaganda, etc. Através do uso inteligente e
planejado deste conjunto de ferramentas, somados ao poderio econômico e bélico norteamericano,

propagou valores que transcenderam os Estados Unidos e campearam pelo

planeta o american way of life, que repercute ainda hoje, em escala global, com forte
influência nos hábitos de comportamento e consumo.O conceito central era o bem estar
gerado pelo capitalismo democrático, representado no início do século XX pela urbanização
(arranha céus), bairros residenciais, carros e aparelhos domésticos.

O cinema americano propagandeia o estilo de vida e fomenta novos mercados que
acabam por se verem associados a esta cultura. O presidente Herbert Hoover
(1929/33) notava que “onde quer que o filme americano penetre, nós vendemos mais
automóveis, mais bonés e mais vitrolas americanas”. (...) o conceito de american
way of life procura legitimar o sistema econômico e social dos EUA e a sua política
oficial de exploração e agressão imperialistas (PEREIRA, 2012, p.220).

2. OS EUA DE FRANKLIN D. ROOSEVELT
Os EUA foram o primeiro país a criar um órgão de propaganda institucionalizado Comitê de Informação Pública (CPI) - com o intuito de vender a entrada dos EUA na I Guerra
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Mundial na luta pela democracia. Claro que a motivação era econômica: garantir o
investimento feito com a Inglaterra e França enquanto refreava o expansionismo alemão na
busca por novos mercados (PEREIRA, 2012 p.169). Em decorrência da guerra, os EUA se
tornaram o país mais rico do planeta, sendo os maiores produtores de milho, trigo, comida
enlatada, aço, máquinas, automóveis, petróleo, carvão, etc. Durante os dez anos seguintes a
economia norte-americana continuou em crescimento exponencial, interrompido em 24 de
outubro de 1929, a Quinta-Feira Negra, dia em que a Bolsa de Nova Iorque sofreu a maior
baixa da história. A quebra da bolsa afetou o mundo inteiro, pois a economia norte-americana
era a alavanca do capitalismo mundial.
Neste contexto, Franklin D. Roosevelt foi eleito presidente dos EUA (1933) com uma
plataforma eleitoral batizada de New Deal. Com ela, o Estado passou a fiscalizar o mercado;
criou leis sociais que protegiam os trabalhadores e os desempregados; controlou a produção
agrícola para evitar a superprodução; criou empresas estatais responsáveis por um amplo
programa desenvolvimentista, com a construção e manutenção de estradas, praças, canais de
irrigação, escolas, aeroportos, portos e habitações populares. Este conjunto de ações do New
Deal alcançou bons resultados para a economia norte-americana. O desemprego diminuiu e o
consumo voltou a crescer.
Entretanto, um programa tão amplo e ousado precisava de um aparato de propaganda
para conquistar o apoio popular. Para tanto, Roosevelt valeu-se fortemente do rádio e do
cinema, com a propagação de mensagens positivas para a nação, construindo uma marca
baseada na ousadia, eficiência e transparência, associadas à sua imagem, numa relação
metonímica entre presidente e Estado.
2.1 RÁDIO
Na década de 1930 o rádio era o meio mais importante na comunicação com o público.
Ciente do potencial desta mídia, o presidente Roosevelt pronunciou-se em pelo menos trinta
oportunidades no período de março de 1933 a junho de 1944. Os temas variavam de questões
internas como as políticas econômicas do New Deal até o progresso militar americano durante
a Segunda Guerra Mundial (History.com Staff, 2010). Pelo rádio, o programa Fireside chats,
com uma audiência estimada em cerca de sessenta milhões de americanos, renovava a
esperança no sistema democrático de governo, um tanto abalado pela depressão generalizada,
e estimulava o patriotismo e o engajamento durante II Guerra Mundial. Isto aumentou a
confiança do público e certamente se refletiu nas taxas de aprovação do seu governo, o que,
4
424

sem dúvida, contribuiu para suas sucessivas reeleições, fato sem precedentes na história dos
EUA (PEREIRA, 2012 p.278).
Nos Fireside chats Roosevelt usava uma linguagem simples e direta, com exemplos
concretos e analogias que davam um ar coloquial aos pronunciamentos, de modo a ser
claramente entendido pelo maior número cidadãos. Ele começava os bate-papos noturnos
com a saudação "meus amigos", e referia-se a si mesmo como "eu" e ao ouvinte, o povo
americano, como "você". Em muitos dos discursos, Roosevelt citava figuras inspiradoras do
passado da América e apelava para Deus ou Providência. No final de seus discursos, incitava
o povo a enfrentar as tarefas difíceis com paciência, compreensão e fé. O hino nacional
encerrava o programa, estimulando o patriotismo (History.com Staff, 2010).
No Brasil de Getúlio Vargas, em virtude de problemas de logística e analfabetismo
que arrefeciam a relevância de jornais e revistas, o rádio era o meio de maior penetração na
sociedade e ganhou uma versão tropicalizada, instituída pelo Departamento de Propaganda e
Difusão Cultural (DPDC) em 1935, chamada de A Hora do Brasil (NETO,2012, p.306).
2.2 CINEMA
Durante o século XX, o american way of life espalhou-se pelos quatro cantos do
mundo, sendo adotado pelas mais diferentes culturas. No Brasil, os meios de comunicação
tiveram papel fundamental na disseminação desse modo de vida, apresentando suas
características e seus procedimentos, de modo sedutor e convincente. O cinema
hollywoodiano tomou para si essa tarefa, de forma enfática, no momento em que se
consolidou como uma indústria produtora de filmes no processo de linha de montagem. Os
filmes hollywoodianos da década de trinta, produto acabado da junção entre a ‘impressão de
realidade’ e a ‘história de sonho’, preconizados pela narrativa clássica – modelo narrativo
criado por Hollywood, fundamental para a transformação de seu cinema em um eficiente
veiculador de ideologia – possibilitaram a apresentação do modo norte-americano de se viver
a vida, sua maneira de encarar problemas, suas soluções para eles, seu modo particular de
alcançar a felicidade e o próprio conceito de felicidade. As informações sobre esse modo
norte-americano de estar no mundo nos eram dadas tanto no roteiro dos filmes, nas falas dos
personagens, em suas atitudes, como também na própria organização da imagem exibida, nos
enquadramentos, na montagem, na mise-en-scène.
A produção cinematográfica norte-americana consolidou-se na década de 1930,
baseada no oligopólio de grandes estúdios, nas celebridades hollywoodianas e na autocensura.
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O sistema de estúdio padronizou a produção e ajudou a consolidar gêneros (western e
musicais, por exemplo) através do efeito didático de tal categorização, bem como forjou o
controle de toda a cadeia produtiva: produção de conteúdo, distribuição e exibição. No
sistema de estrelato, atores encarnam a representação da vida privada no cinema. E em sua
vida privada encarnam a vida de celebridade. Aproveitando este nicho publicações
especializadas divulgavam este estilo de vida, que azeitava o funcionamento da indústria
cinematográfica, tornando a audiência atenta e cativa ao universo de Hollywood.
Para manter padrões de comportamentos aceitáveis à sociedade americana os estúdios
de cinema, através de sua associação, a Motion Pictures Association of America (MPAA)
optaram pela autocensura prévia, o Código Hays, que consistia em diretrizes que visavam
retratar uma América idealizada, na qual violência, sexo, drogas e vícios deveriam ser
evitados ou minimizados, temas religiosos deviam ser retratados de modo respeitoso e as
relações inter-raciais entre brancos e negros, ignoradas (PEREIRA, 2012 p.205).
2.3 NEW DEAL, SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, PROPAGANDA E CINEMA
Os filmes da época da Depressão manifestavam o otimismo na política do New Deal, a
confiança na democracia e na iniciativa individual e a crença de que o povo triunfaria sobre a
hipocrisia, o egoísmo e a corrupção dos políticos e magnatas, temas propícios para o
período. As mulheres eram retratadas como profissionais ascendentes ou garotas ricas que
descobriam a importância da democracia. Os homens, normalmente vindos de pequenas
cidades, passavam por provações que ressaltavam os padrões éticos e morais
do verdadeiro homem norte-americano. Valores ideológicos permeavam variadas produções.
No clássico O Mágico de Oz (1939), elementos definitivos de exaltação da ordem, da
racionalidade e do método, constituintes do American way of life, aparecem com especial
destaque. O escritor Salman Rushdie atenta para o fato de que, no filme, o mundo de Kansas
foi moldado como ‘lar’ pelo uso de formas simples e descomplicadas. O enquadramento é
preenchido por elementos geométricos simples como linhas retas verticais (postes e árvores) e
horizontais (galhos), linhas paralelas (cercas) e diagonais (compondo um portão), além de
triângulos e círculos. Em Os Três Porquinhos, desenho animado de Walt Disney (1933), a
exaltação do trabalho duro, feito com determinação e afinco marca importante presença.
Enquanto dois dos porquinhos constroem casas de palha e madeira, de modo displicente,
cantando, dançando e tocando seus instrumentos, o terceiro constrói sua casa de alvenaria,
ciente da importância de seu trabalho e diz: “construo minha casa de pedras, construo minha
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casa com tijolos. Não tenho oportunidade de cantar e dançar pois trabalho e diversão não se
misturam”. Assim, ele deixa claro ter feito sua opção pelo trabalho sério enquanto os outros
continuavam a cantar e a dançar.
O otimismo está presente em inúmeras produções hollywoodianas da década. O
próprio happy end, indispensável ao final de cada filme, tem uma mensagem clara de que, não
importa o que tenha acontecido, o final será sempre feliz, explicitando o otimismo
fundamental ao American way of life, um otimismo ingênuo e determinado em seus objetivos
.

O individualismo também foi presença constante nos filmes hollywoodianos do

período. Temos desde os filmes de gangster, bastante populares naquela década, que apesar
de reservarem uma punição trágica e exemplar para seus personagens principais, não deixava
de retratar a ascensão social de indivíduos que, via de regra, oriundos das classes mais
populares alcançavam o sucesso e a fortuna – eram os self made men do mundo do crime; até
filmes como Rua 42 (1933), Irene, a Teimosa (1936) e As Aventuras de Robin Hood (1938),
em que personagens individuais tem nas mãos o destino e a felicidade de um grande número
de pessoas.
Finalmente, temos o consumismo como traço do American way of life presente nos
mais diferentes filmes hollywoodianos da década de trinta. Em Tarzan, O Homem Macaco
(W. S. Van Dyke -1932), Jane chegava ao coração da África para visitar o pai, o comerciante
James Parker, vinda diretamente de Londres e, depois de fazer instalar sua bagagem numerosa
na cabana precária do pai, ela começava a passar um creme no rosto para depois removê-lo
cuidadosamente com um lenço. Durante esta ação, que é mostrada com a atriz Maureen
O’Sullivan (Jane) olhando diretamente para câmera - como se esta fosse seu espelho - plano
Próximo, câmera plana e parada - ela e o pai - que a observa ao fundo do quadro - travam o
um diálogo em que ela pode falar-lhe (e ao público) sobre as vantagens do uso de cremes
faciais.
No período da Segunda Guerra Mundial, a interação entre governo e Hollywood
tornou-se mais explícita quando a Secretaria de Informação de Guerra (OWI) criou o manual
para a indústria cinematográfica com diretrizes que ressaltavam a luta pela democracia com as
nações aliadas contra as forças fascistas, representadas por lideranças ditatoriais que
escravizavam o povo; a importância do front interno, retratando o funcionamento normal da
sociedade mesmo em tempos de guerra e; as forças de combate, mostrando o treinamento e
os batalhões multiétnicos das forças aliadas (PEREIRA, 2012 p.611). O uso de estereótipos,
fundamentais na linguagem audiovisual, mostravam os fascistas caracterizados por lideranças
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autocráticas com interesses imperialistas, fomentando guerras e disseminando o ódio racial e
religioso. São exemplos, filmes como: The Great Dictator (Charles Chaplin, 1940); Der
Fuehrer's Face (Walt Disney, 1942); Casablanca (Michael Curtiz, 1943); Guadalcanal
Diary (Lewis Sailer, 1943); Behind the Rising Sun (Edward Dmytryk, 1943).
No somatório da produção cinematográfica americana é notório que a construção da
identidade de defensores da democracia e justiça, reconhecedores do esforço premiado com o
consumo, ganhou o mundo principalmente após a Segunda Guerra Mundial e tornou-se o
padrão do capitalismo global.

3. O AMERICAN WAY OF LIFE NO BRASIL DE VARGAS
Com a iminência da Segunda Guerra Mundial e sob influência do governo dos EUA e
sua política de pan-americanismo, uma extensa matéria da revista Time (12/08/1940) fez um
quadro do regime de Getúlio Vargas falando de seu caráter autocrático, mas com clara
preocupação em defender os interesses do Brasil. Indicava que o país não almejava ampliar
seus territórios, mas necessitava de proteção e investimento estrangeiro para se desenvolver.
Destacava semelhanças entre o New Deal de Roosevelt e os objetivos sociais do Estado Novo.
E finalizava com a conclusão de que o Brasil precisava dos EUA como os EUA precisavam
do Brasil para defender o Atlântico Sul (NETO, Lira, 2012, p.380).
Em Agosto de 1941 Walt Disney veio ao Brasil para produzir a personagem Zé
Carioca, numa clara intenção de levar a política de “boa vizinhança” dos americanos ao eixo
sul do continente. Também, tornou-se comum a presença de astros e estrelas de Hollywood
para produzir ou lançar filmes nos países aliados, levando consigo o american way of life
(NETO, Lira, 2012, p.397).
Em Janeiro de 1942, na III Conferência Extraordinária dos Ministros das Relações
Exteriores das Repúblicas Americanas o Brasil aderiu à proposta de pan-americanismo. Com
isto, o país assumiu sua posição ao lado dos EUA, colhendo benefícios militares e
econômicos. Em contrapartida, torna-se inimigo dos países do Eixo, que passam a afundar
navios comerciais destinados ao país, o que culmina com a declaração de guerra do Brasil e
seu ingresso ao lado dos países Aliados depois de uma verdadeira comoção nacional com o
afundamento de navios brasileiros próximo à costa, o que demonstrava a vulnerabilidade do
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país em se defender e a dependência do apoio norte-americano, que culminaria na instalação
da base aérea de Parnamirim/RN (NETO, Lira, 2012, p.404/5).
Getúlio Vargas tinha uma característica autoritária que se valia de sua popularidade
construída com o apoio da mídia e com o uso de elementos populistas. O seu Departamento
de Imprensa e Propaganda (DIP) tinha quatro competências básicas: estudar a utilização do
cinema e do rádio como meio de difusão e publicidade governamental; estimular a produção e
exibição de “filmes educativos” por meio de “prêmios fiscais”; classificar e censurar as obras
cinematográficas e; orientar a cultura física. A submissão das manifestações audiovisuais e
radiofônicas a uma orientação cívica e nacionalista passava a direcionar a produção da cultura
(através de fomentos) aos interesses do Estado. A realização de eventos nacionalistas,
captadas em películas cinematográficas para uso pelo DIP transformava cerimônias cívicas
em propaganda ufanista. A imprensa era estimulada pelo governo, sob forte pressão política e
econômica, a fomentar o receio anticomunista e a importância da administração (NETO,
Lira, 2012, p.312/3)
Dentro deste contexto nacional e internacional, a imprensa brasileira não demorou a
aliar-se ao cinema de Hollywood na tarefa de exaltar as qualidades do modo norte americano
de ser e de existir. Até mesmo antes de 1930 podíamos encontrar textos indicando o modo
hollywoodiano de fazer filmes como o único correto e aceitável, justamente por mostrar um
tipo de vida que se adequava ao esquema preconizado pelo American way of life. A revista
Cinearte, primeira publicação especializada em cinema a ser editada no Brasil, não se cansava
de promover essa exaltação. Em 1930, publicou em suas páginas:
Um cinema que ensina o fraco a não respeitar o forte, o servo a não respeitar o
patrão, que mostra caras sujas, barbas crescidas, aspectos sem higiene alguma,
sordicies e um realismo levado ao extremo, não é cinema. Imaginem um casal de
jovens que vão assistir um filme norte-americano médio. Vêem lá um rapaz de cara
limpa, bem barbeado, cabelos penteados, ágil, bem cavalheiro. E a moça bonitinha,
corpo bem feito, rosto meigo, cabelos modernos, aspecto todo fotogênico. Depois
há o cômico e o vilão que também são higiênicos e também distintos. E ainda uma
fazenda moderna, fotogênica, os subordinados se submetem aos seus superiores com
alegria e com satisfação, e um ritmo que é o ritmo da vida de hoje, ágil, leve,
moderno ... O parzinho que assistir o filme comentará que já viu aquilo vinte vezes.
Mas sobre seus corações que sonham, não cairá a penumbra de uma brutalidade
chocante, de uma cara suja, de um aspecto que tira qualquer parcela de poesia e de
encantamento. Essa mocidade não pode aceitar essa arte que ensina a revolta, a falta
de higiene, a luta e a eterna briga contra os que tem direito de mandar (RAMOS,
1987,p.56/7) .
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A questão apresentava-se candente já em 1922, quando o escritor modernista Mario de
Andrade escreveu na revista Klaxon a propósito do filme brasileiro Do Rio a São Paulo para
Casar, de José Medina:
acender fósforos no sapato não é brasileiro. Apresentar-se um rapaz à noiva,
na primeira vez que a vê, em mangas de camisa, é imitação de hábitos
esportivos que não são nossos (...). É preciso compreender os norteamericanos e não macaqueá-los. Aproveitar deles o que têm de bom sob o
ponto de vista técnico e não sob o ponto de vista dos costumes (RAMOS,
1987,p.105/6).

O estudo mais detalhado do conteúdo das edições da revista O Cruzeiro, importante
publicação brasileira nos anos trinta e quarenta, pode nos confirmar com maior propriedade a
importância do cinema hollywoodiano na veiculação do American way of life e o quanto esse
modo de vida estava incorporado à vida brasileira. A revista dedicou, durante a década de
1930, cada vez mais espaço aos assuntos que levassem em consideração qualquer aspecto do
mundo cinematográfico, desde críticas e resenhas de filmes, até anúncios que aproveitassem a
imagem das estrelas de cinema para vender seus produtos. Em 1931, a revista semanal
apresentou uma média de 14 páginas por mês com estas características. Em 1932, a média
subia para 20 páginas por mês, em 1936 já eram 26 páginas por mês e no final da década, em
1939, O Cruzeiro trazia uma média de 32 páginas mensais com referências diversas ao mundo
cinematográfico sendo que, durante toda a década, Hollywood fazia parte da esmagadora
maioria dessas referências, tendo como tímidos companheiros o cinema alemão, francês,
italiano, português, latino-americano e brasileiro.
Nas páginas de O Cruzeiro, o estímulo à cópia da aparência e do comportamento das
estrelas de Hollywood era uma constante. Em 28/01/1933, escreve-se: “Hum! Porque então
ás jovens não assiste o direito de copiarem os ares de Garbo, seus hábitos e suas roupas?”.
A agenda da atriz Constance Bennett, com horário e descrição de cada atividade, era
publicada em 25/03/1933 com a seguinte introdução: “Para os leitores que gostariam de
saber como passam os dias os seus artistas predilectos, vamos revelar aqui o dia de
Constance Bennett, que pode servir de paradigma”. Fred Astaire dá conselhos de como
aprender a dançar na edição de 27/07/1935 e , em 12/06/1937, a revista aconselha o sapateado
como um recurso para moças modernas “conservar a tão desejada ‘linha’” além de ser “uma
gymnastica extremamente alegre e viva”. Autran Dourando diz, em seu texto Remembranças
de Hollywood, que as meninas boazinhas de sua cidade imitavam as roupas usadas por Shirley
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Temple e depois, inspiradas pela atriz-mirim, iam estudar música e dança na escola local4. A
revista O Cruzeiro publica, em 05/03/1938 um anúncio publicitário no qual se lê: “SHIRLEY
BRASILEIRA ... Também você, Isa Rodrigues, estrella apenas com 10 annos de idade é
Shirley Temple, pela sua inteligência e pela vivacidade, ainda mais agora com a magnifica
Ondulação Permanente ...”. E o anúncio continua, falando do processo de ondulação dos
cabelos ao qual a pequena Isa foi submetida para ser Shirley Temple.
Os homens e mulheres que o público brasileiro vislumbrava nos filmes de Hollywood
encarnavam o ideal da aparência humana. Não importa se viessem da Suécia ou do México, se
vestissem roupas modernas ou trajes do século dezoito, ostentavam sempre uma aparência
hollywoodiana e, portanto, norte-americana. Aparência esta que se universalizava enquanto
ideal. Na edição de 25/11/1933 de O Cruzeiro, são construídas duas fotografias, a de um
homem e a de uma mulher, chamadas respectivamente de “O Homem Ideal” e de “A Mulher
Ideal”, formadas a partir de traços retirados de outras fotografias de astros e estrelas de
Hollywood.
Em 21/05/1938, O Cruzeiro trazia um anúncio Max Factor com foto da atriz Joan
Bennett, estrelando o filme Vogas de Nova York, então em cartaz no país, e com os seguintes
dizeres: “Quando assistir ao film todo colorido “Vogas de Nova York” e admirar a belleza
natural, harmoniosa e suave de Joan Bennett, lembre-se de que ella usa exclusivamente o
make-up de Max Factor em Harmonia de Côres.” Fazia-se, então, uma alusão direta não só à
atriz mas também ao próprio filme de Hollywood.
Os hábitos alimentares do brasileiro também sofreram alterações durante a década de
trinta, com os novos produtos de origem norte-americana introduzidos no mercado nacional e
com o estímulo que o cinema dava à aceitação dos costumes alimentares norte-americanos.
Cenas da família norte-americana reunida na mesa do breakfast como em O Amor Encontra
Andy Hardy (1938) consumindo suas panquecas e ovos mexidos vinham ao encontro da
comercialização no Brasil de produtos como a Quaker Oats ( a hoje tradicional Aveia Quaker
) ou o achocolatado Toddy. Na edição de 11/11/1933 de O Cruzeiro, encontramos um artigo
intitulado “Elles preferem estes pratos...” onde, entre outros, Greta Garbo ensina como
preparar um omelete.

4

DOURADO, Autran. Remembranças de Hollywood, in: LADEIRA, Julieta de Godoy (org.). MEMÓRIAS DE
HOLLYWOOD. São Paulo: Nobel, 1988, p. 184.
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O que acabamos de ver acima parece trazer indicações claras da presença do modo de
vida norte-americano na sociedade brasileira da década de trinta. O material publicado em O
Cruzeiro no decorrer da década nos traz evidências de que muito desta presença se deveu à
inserção do cinema norte-americano no país, ao conteúdo de seus filmes e a todo um esquema
industrial e mercadológico montado que, mesmo talvez visando apenas a obtenção de lucros e
vantagens econômicas, acabou transplantando para a nossa sociedade toda uma cultura, um
modo de vida estrangeiro que, desde então, foi se fazendo cada vez mais familiar a nós,
brasileiros.

4. MERCHANDISING EDITORIAL, BRANDED CONTENT E A COMUNICAÇÃO
PÚBLICA
No contexto hodierno, no qual os consumidores se relacionam com as marcas por
meio de variadas plataformas, físicas ou virtuais, deve-se considerar que para impactar
consumidores de modo consistente, é preciso levar em conta que eles encontram-se cada vez
menos receptivos a mensagens de cunho promocional que geram a interrupção de seu
entretenimento e, mais abertos à percepção de que as marcas podem agregar lazer e diversão
ao seu cotidiano como forma de incrementar a relação permanente entre produtores e
consumidores. Além da oferta de produtos e serviços qualificados, o consumidor encontra-se
receptivo a exposição de mensagens das marcas de sua preferência (SALZMAN,
MATATHIA e O’REILLY, 2003, p.27). Se substituirmos consumidor por cidadão e empresa
privada por partidos políticos ou órgãos públicos, teremos um quadro análogo ao processo de
comunicação política que deve ser considerado no cenário atual.
Na medida em que estudamos o sistema de comunicação e suas ramificações,
aumentamos nossas chances de compreender o seu processo de funcionamento de forma mais
clara e aprofundada. Com o objetivo de lançar luz sobre a difusão de valores por meio de
produtos culturais, é importante compreender o uso de merchandising editorial e do branded
content na difusão de hábitos de comportamento (que podem ou não estar relacionados ao
consumo) como forma de propagação de ideologias.
A expressão Merchandising Editorial se refere à inserção de ação promocional em
produções audiovisuais, à inclusão de produtos, serviços, marcas e empresas em obras de
entretenimento como novelas, filmes, jogos eletrônicos etc. Em suma, o merchandising
12
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editorial é uma ação integrada, por encomenda, ao desenvolvimento editorial de uma
produção. Segundo Veronezi (2005, p.209), merchandising é a forma de se fazer publicidade
sem que fique evidente que a aparição do produto está sendo paga. Segundo Costa e Talarico:
Ao usar o merchandising editorial, as empresas têm como principais propósitos
difundir o uso do produto, fortalecendo a sua imagem; explorar o testemunhal e
beneficiar-se da associação do ator e apresentador com o produto ou serviço;
introduzir o uso do produto no cotidiano das pessoas; e ampliar o número de
impactos no público, fortalecendo a lembrança da marca (COSTA e TALARICO,
1996, p.189).

Vale ressaltar a função marcária enquanto indicador social e comportamental. Assim,
personagens caracterizam produtos e produtos caracterizam personagens. Ao considerar a
necessidade de aproximação entre o universo ficcional e a realidade, nota-se a relevância de
se valer das personalidades das marcas que transferem suas características predominantes,
força, prestígio, status etc. aos personagens - e vice versa. Esta necessidade de aproximação
com a realidade é fruto do comportamento social no qual as marcas são indícios de valores
que as pessoas carregam consigo e expressam socialmente através das marcas que usam
(BAUDRILLARD, 2008, p.262).
Branded content ou marketing de conteúdo pode ser entendido como a diversidade de
maneiras de entrar em contato com o público-alvo de uma organização, oferecendo conteúdo
relevante, diretamente relacionado ao universo da marca. Artigos, filmes, vídeos, músicas,
fotos, ações de guerrilha, aplicativos, blogs, etc. Há uma infinidade de plataformas para gerar
conteúdo de marca e o objetivo principal é engajar simpatizantes, cidadãos e formadores de
opinião no cotidiano da marca. Aqui, com o recorte político, pode ser um partido, uma
empresa ou uma administração pública, para ser reconhecida por seus valores e não apenas
por suas realizações.
Este tipo de abordagem tem sido fortemente utilizada em programas partidários que
buscam potencializar o seu discurso com o uso de técnicas eminentemente cinematográficas
ou jornalísticas. As empresas públicas ou de economia mista valem-se principalmente de
publicidade e patrocínios para oferecer conteúdo que possa interessar aos seus clientes. E, as
administrações públicas ainda são bastante engessadas pela legislação

e pelo aparato

burocrático, embora haja experiências inovadoras, como o uso do Facebook pela prefeitura de
Curitiba, ou do Instagram pelo Senado Federal. Mas, o cerne, que é a busca de relacionamento
permanente com o cidadão com a difusão de conteúdo associado à marca é algo que deve ser
13
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perseguido pela administração pública com o uso inteligente das variadas plataformas de
comunicação de marketing.

5. CONCLUSÃO
Embora esteja bastante associada à construção e difusão da ideologia nazista, a
propaganda teve forte impulso na primeira metade do século passado com o aparelhamento do
Estado realizada pelo governo norte-americano, que buscava difundir o american way of life
para dentro de suas fronteiras e, posteriormente, para o restante do planeta. O uso integrado
do que hoje chamamos de ferramentas de comunicação de marketing para a construção de
marcas governamentais, ou transmissão de ideologias, teve início neste período citado acima,
com o uso de meios de comunicação de massa que foram evoluindo com o tempo.
Sendo assim, mediantes os exemplos trabalhados, identifica-se que no cenário atual,
com o incremento das tecnologias digitais e diversidade de medias, torna-se ainda mais
necessário um planejamento integrado para que os conteúdos sejam unificados em todas as
plataformas midiáticas, possibilitando aos governos a conquista dos corações e mentes da
população para a implementação das políticas a que se propõe. Como fez de modo efetivo o
presidente Roosevelt e como ainda fazem os produtos culturais made in USA, expandindo sua
influência e penetração com produtos culturais que facilitam a expansão econômica e
ideológica baseada no consumo enquanto mecanismo representativo da felicidade. Ou as
ações de marketing de guerrilha do presidente Obama quando resolve mostrar seus dons
artísticos, dançando ou cantando; seu uso do Instagram para humanizá-lo em situações
variadas; e uso do Twitter para expor sua posição em assuntos variados; suas aparições em
programas de entrevistas ou em jornais e revistas para explicar pontos defendidos por sua
administração; referências a ele em filmes e músicas...enfim, o conjunto de produtos culturais
associados à sua adminsitração são formas competentes ( e às vezes espontâneas) de difundir
os valores que ele defende. Lembrando que, estes valores são reflexo do american way of life
e o tornam, em última instância, o símbolo e o representante máximo daquilo iniciado na
administração de Roosevelt.
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A NARRATIVA DA MARCA DIOR NA CINEMATOGRAFIA DAS DÉCADAS DE
1950 E 19601
Isaac Matheus Santos Batista2
Amilcar Almeida Bezerra3
RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados obtidos por meio de uma pesquisa de iniciação
científica promovida pelo programa PIBIC do CNPq. Criada na França durante o pós Segunda
Guerra Mundial, a marca de moda Dior é até hoje considerada uma das principais referências
do consumo de luxo no mundo. Por meio de um estudo analítico, o qual encontra bases na
semiótica de matriz barthesiana (PENN, 2002), pretendemos mostrar de que modo o Cinema
contribuiu para a construção da imagem da marca Dior e como a marca, por outro lado, serviu
como suporte para a consagração de atrizes e filmes ao longo dos anos 1950 e 1960.
Entendemos, então, que o Cinema deu uma importante contribuição à simbologia que hoje
gravita em torno da marca Dior, ao sintetizar elementos da modernidade e do luxo tradicional
num novo modelo de feminilidade que se consagrou na segunda metade do século XX.
Compreendemos ainda que o diálogo entre Dior e o Cinema, especialmente nos primeiros 20
anos de existência da Maison, foi relevante tanto para a consagração de valores associados à
marca quanto para a mitificação de atrizes que vestiram criações dessa Maison nos filmes.
Palavras-chave: Dior. Cinema. Narrativa de marca. Consumo de moda.
1. INTRODUÇÃO
Segundo Cardoso (2008), ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as
combalidas economias europeias recebem ajuda maciça dos Estados Unidos para se
recuperarem. Naquele país, em pleno crescimento econômico, a prosperidade nacional viria a
ser garantida por meio de uma cultura do descarte e do consumo constante. Desta forma, esse
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estilo de vida consumista acabou se expandindo pelo ocidente, dominando também a Europa a
partir deste período.
Por outro lado, as mulheres que durante o combate ocuparam os postos de trabalho
deixados pelos maridos, ou contribuíram com os esforços de guerra muitas vezes como
enfermeiras, retornavam às suas casas como mães e donas-de-casa em tempo integral.
Nesse contexto sócio-histórico, de mudanças, Christian Dior lança sua primeira coleção
de alta costura, em fevereiro de 1947, a qual trazia uma estética de moda apelidada pela
imprensa como New Look. (MENDES, 2009)
Essa estética rompia com a moda imposta nos tempos da guerra. Os vestidos de Dior
acabavam com a praticidade, ao exigir o uso de espartilho, o que impedia alguns movimentos
da usuária, trazendo uma volta à feminilidade delicada e solicitando da mulher o ajustamento
do seu corpo à roupa.
Enquanto as saias eram feitas, durante a guerra, com alguns centímetros de fazenda, o
New Look exigia algo em torno de vinte metros, podendo chegar até à oitenta metros de tecidos
luxuosos, que haviam estado em restrição, como seda, musselina, lã, tafetá e casimira.
(POLLINI, 2007)
A maison Dior chegou a dominar 75% de todas as exportações de alta-costura do
mercado francês poucos meses depois do primeiro desfile, sendo, também, a primeira a
trabalhar com contratos de licença, o que fez com que peças sob o nome Dior fossem espalhadas
por mais de 87 países. (SINCLAIR, 2012)
Aquelas criações, que renovavam uma estética de moda semelhante àquelas das cortes
do Antigo Regime e da Belle Époque, relacionadas ao luxo e à submissão feminina, supriam
uma necessidade emergencial por novos modelos de feminilidade que se ajustassem às
mudanças que passaram a ocorrer, depois da guerra, no comportamento social, devido à volta
das mulheres à sua posição de submissão e “ócio” no lar e ao comportamento consumista que
floresce no período. (BAUDOT, 1999)
Logo em seu início, marca soube aproveitar o poder dos meios de comunicação de
massa, ao aparecer fortemente em mídias impressas e audiovisuais da época, fator que pode
estar ligado à rápida disseminação de sua estética. Na maioria das vezes, suas criações não eram
especialmente criadas para o cinema, tratavam-se de looks de coleções previamente
apresentadas, os quais eram adaptados às atrizes, e escolhidos conforme as necessidades das
cenas. (SINCLAIR, 2012)
Sabendo disso, procura-se entender a relação da marca Dior com o cinema dos anos
1950 e 1960, que foram primordiais para a construção da identidade da companhia, a partir dos
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filmes listados abaixo que apresentam atrizes consideradas símbolos sexuais de beleza de suas
épocas, com papéis principais e vestindo roupas da Maison Dior. Para isso, nos propomos a
estudar a narrativa dos filmes e das personagens para entender melhor o imaginário disseminado
pelo cinema a respeito da marca Dior. (HANOVER, 2012)
Tabela 1. Relação de filmes e respectivas atrizes a serem analisados

Filme

Ano

Atriz

Stage Fright

1950

Marlene Dietrich

No Highway in the Sky

1951

Marlene Dietrich

The Grass is Greener

1960

Jean Simmons

Arabesque

1966

Sophia Loren

The Bear and the Doll

1970

Brigitte Bardot

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O trabalho se dá a partir do entendimento de que cada um dos elementos que constam
nas cenas de um filme é importante, no sentido de servirem como símbolos que, dependendo
do arranjo de suas composições e do repertório simbólico dos observadores, ajudarão ou não
no entendimento da trama. (COSTA, 2002)
Um importante elemento nesse conjunto de interferências simbólicas é o figurino, pois
coopera na percepção da relação tempo/espaço e personalidade do personagem que o veste. O
figurino entra em sintonia com o restante dos componentes das cenas de modo a compor um
conjunto de referências simbólicas a subsidiar a narrativa fílmica.
A persona, ou rosto público das celebridades, se organiza através da produção que cria
a aparência e as aparições das estrelas, e por meio da assimilação e possível modificação
daquela representação pelos meios de comunicação e pelo público. A persona influencia a
construção das identidades dos personagens, por meio de um processo que vise torná-las
semelhantes ou dissimilares. (ROJEK, 2008. SAVINO, 2014)
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Diante disso, se percebe uma relação íntima entre a narrativa do filme, a
celebridade/personagem e os demais elementos na cena, incluindo o figurino, a qual se dá
através das trocas simbólicas entre eles.
Visto que a produção cinematográfica demanda a mobilização de grande volume de
recursos para sua criação, é comum que seja comercializada de forma massiva, de modo a gerar
o máximo de lucro. Isso faz com que o mundo simbólico apresentado no cinema, por vezes,
passe a fazer parte do mundo real das pessoas, quando estas adotam comportamentos, assimilam
idéias e adquirem objetos disseminados por esse meio. Isso torna o cinema alvo de várias
empresas que buscam propagar suas marcas e produtos de maneira muito abrangente, visando
transmitir ao grande público valores simbólicos associados a suas mercadorias. (MORIN, 1997)
3. METODOLOGIA
Identificamos cinco filmes, entre as décadas de 1950 e 1960, com os quais a marca
Dior associou-se para vestir as atrizes principais, e, a partir disso, fez-se um levantamento do
contexto socio-historico do lançamento de cada filme, assim como analisou-se a imagem
pública construída em torno das atrizes e a evolução das estéticas de moda lançadas pela Maison
Dior e recorrentes nas cenas analisadas.
Analisou-se todas as cenas onde a atriz principal usou roupas Dior, portanto as cenas
aqui apresentadas se constituem em uma amostra de um todo mais amplo. Para o estudo das
cenas, utilizou-se o método de análise semiótica para imagens paradas (PENN, 2002), segundo
o qual devemos nos dedicar primeiramente a descrever os elementos que constituem o material
da análise, para só então inferir conotações a partir daqueles elementos cotejados com os
significados que estruturam a narrativa e com os diversos contextos históricos e culturais que
permeiam a obra.
Para a análise do vestuário, foram utilizados os critérios de análise definidos por Maciel
e Miranda (2009), ao dissecarmos o figurino de acordo com a forma, cor, material, composição
da roupa e gestual do usuário.
Por fim, empregou-se as ferramentas de análise fílmica (JULLIER, MARIE, 2012), ao
observar questões referentes aos planos e movimentos de câmera, luzes e cores, combinações
audiovisuais, cenário e a própria história que é contada na cena.
4. ANÁLISES DAS CENAS
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4.1. STAGE FRIGHT - 1950 - MARLENE DIETRICH
Stage Fright conta a história de Eve (Jane Wyman), uma atriz iniciante que decide
ajudar Jonathan (Richard Todd), um jovem suspeito de matar o marido de Charlotte (Marlene
Dietrich), uma afamada atriz que é sua amante, a qual Eve tenta provar ser a criminosa.
Charlotte é a mandante do crime realizado por Jonathan que o fez por estar cego de amor.
A já consagrada persona de Dietrich contribuiu para a elaboração da identidade de
Charlotte, pois reitera sentidos associados à persona da atriz. O Anjo Azul (1930) foi o primeiro
filme a estereotipá-la como sex symbol à moda das femmes fatales, projetando-a mundialmente.
A partir de então, a imagem de Dietrich se consolidou como representação de um poder de
sedução feminino que hipnotiza e leva à perdição os homens que por ela se apaixonam.
(SAVINO, 2014)
A associação entre Dietrich e Dior deu novo impulso à carreira da atriz, projetando
novamente sua imagem pública, cuja aparição vinha sendo cada vez menos freqüente nos anos
pós Segunda Guerra Mundial. (HANOVER, 2012)
4.1.1. Análise da cena: Charlotte se apresenta no teatro. 51min45s – 56min56s
Eve está nos bastidores de um teatro organizando os pertences de Charlotte. Veste um
jaleco com mangas dobradas que conota labor, afirma sua sujeição ao poder da patroa,
Charlotte, além de deixar seu corpo retangular retirando-lhe o sentido de sedução. A gola bebê
de sua camisa sugere ingenuidade.
No palco, Charlotte desce uma escada com colunas neoclássicas nas laterais, enquanto
estende suas mãos para rapazes em fraque, traje de gala. Seu vestido tem decote tomara-quecaia, cintura marcada e saia ampla, expressa luxo e delicadeza. Bordado em madre-pérola,
material caro, percebemos que ela faz parte da alta-sociedade.
Essa cena alude ao estilo de vida aristocrático dos séculos XVII e XVIII, o qual se
mitificou como símbolo de luxo e imponência. Nessa época, havia uso da arquitetura pelos
nobres para consolidar uma noção de superioridade quase divina na mente dos súditos, por meio
de elementos como grandes colunas e escadarias, ouro e jardins. Tais simbologias são evocadas
na cena a partir da utilização de elementos semelhantes, os quais interagem com Charlotte.
(GOMBRICH, 2012)
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FIGURA 01 – CENA DO FILME STAGE FRIGHT (1950
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

A imagem da mulher cortejada por cavalheiros também reflete uma simbologia
associada à nobreza. Um exemplo é este desenho que retrata a rainha Maria Antonieta, expoente
máximo do luxo da corte francesa. Nessa obra do século XVIII, ela é mostrada em uma
carruagem de ouro, acompanhada por vários dignatários bem vestidos. Os homens em traje de
gala que disputam a atenção da personagem reproduzem o mito da nobreza e suas conotações
de glamour e superioridade social.

FIGURA 02 – CHEGADA DE MARIA ANTONIETA À FRANÇA
FONTE: (WEBER, 2008, P. 164)

Charlotte troca de roupa e volta ao palco. Deita-se sobre divãs enquanto canta sobre sua
falta de necessidade de trabalhar e esnobação para com os amantes.
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Usa um négligée com plumas, que conota ócio, sobre um vestido de cintura marcada
que reforça o sentido da inatividade, ao remeter aos espartilhos que impedem movimentos
necessários para trabalhos manuais. Colar de diamantes e vestido de musselina expressam luxo
e sofisticação.

FIGURA 03 - CENA DO FILME STAGE FRIGHT (1950)
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

O ócio, tão presente na vida cortês, surge na letra da canção Laziest Girl In Town 4,
adensando os significados já expressos no figurino e na performance da atriz. Por volta do
século XVIII várias pinturas retratavam os nobres vestidos luxuosamente e descansando ao ar
livre. Tais quadros expressavam a ociosidade de uma classe social que não precisava se

4

Música Laziest Girl In Town, escrita por Cole Porter e lançada em 1927: “Nada me

preocupa / Ninguém me faz ter pressa / Eu me divirto com o prazer / Mesmo quando não
posso / Mas sempre que eu os beijo, eles querem mais / E querendo mais se tornam chatos /
Não vale a pena todo o esforço / Então eu lhes digo: não é que eu não faria / Não é que
eu não deva / Deus sabe / Não é que eu não possa / É simplesmente porque eu sou a garota
mais preguiçosa da cidade / Meu pobre coração sofre / Para trazer comida para casa / E se
caso eu venha ficar sozinha e esquecida / É simplesmente porque eu sou a garota mais
preguiçosa da cidade / Embora eu esteja mais do que disposta a aprender / Como essas garotas
obtêm dinheiro para torrar / Todas as propostas eu recuso / Recuso mesmo” (SHERRIN,
2008, tradução nossa)
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preocupar com os imperativos burgueses do tempo e cujo estilo de vida foi mitificado no mundo
ocidental como sinônimo de poder e elegância (GOMBRICH, 2002).
4.2. NO HIGHWAY IN THE SKY - 1951 - MARLENE DIETRICH
Theodore Honey (James Stewart), um engenheiro aeronáutico, desconfia que o avião
em que está tem grande probabilidade de cair. Ele decide avisar à Monica Teasdale (Marlene
Dietrich), uma famosa estrela do cinema de Hollywood, que se acomode em uma parte
específica do avião, a qual poderia salvá-la quando ocorresse o acidente. O avião não cai e,
depois do pouso, Monica, juntamente com a aeromoça Marjorie (Glynis Johns), tenta livrar
Theodore da prisão quando ele quebra o avião para que não pudesse voar e, segundo sua teoria,
vir a cair.
Nesse filme, o reconhecimento mundial de Dietrich como uma grande celebridade
cinematográfica contribuiu para a construção de uma atmosfera mais real na trama. Seu papel
de uma glamorosa atriz do cinema está associado à sua própria imagem pública, como se
Marlene interpretasse a si própria. “No filme [...] Marlene basicamente interpreta ela mesma.
‘Você não tem idéia de como é viver um personagem parecido com você’, ela disse. ‘Você fica
sem poder se apoiar em mais ninguém’” (CHANDLER, 2011, tradução nossa)
4.2.1. Análise da cena: Monica visita a casa de Theodore. 01h20min16s – 01h24min16s
Monica Teasdale vai à casa de Theodore entregar um presente à sua filha. Ela vai à
cozinha onde fica admirada, pois vê que Marjorie está ajudando Theodore ao fazer os serviços
domésticos.
Marjorie conversa com Monica enquanto passa roupas sobre um balcão. Ela usa um
vestido de altura até a metade da panturrilha, sobre o qual há um avental, o que conota trabalho
manual e submissão, o seu tecido, algodão, demonstra ela não tem grande poder aquisitivo.
Sobre a composição, há um cardigã, o qual remete à simplicidade e praticidade, visto que surgiu
como uma rejeição à estética de moda restritiva da Belle Époque, inspirado em trajes esportivos
(MENDES, 2009). O colarinho fechado de seu vestido expressa humildade, recato. Sobre sua
cabeça há um chapéu de enfermeira, o que traz à mente os serviços de enfermaria que as
mulheres de classe mais alta ofereceram durante a Segunda Guerra Mundial (VEILLON, 2004),
de modo que a marca Dior constrói sua imagem na cena a partir de uma contraposição à imagem
da mulher de guerra. A composição está totalmente em tons claros, os quais se confundem com
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os tons da cozinha em que está, adensando os sentidos de domesticidade, labor e austeridade à
roupa.
Monica, por sua vez, enverga um vestido cuja cintura é bastante marcada, o que remete
à espartilhos, mostrando que ela não necessita fazer trabalhos pesados, visto que eles impedem
alguns movimentos do corpo, o que constrói um sentido de ócio e delicadeza. A saia do seu
vestido é rodada, excessiva em tecido, transmitindo ostentação. Ao entrar, ela retira dos ombros
um manto feito de pele de vison, material muito caro e símbolo de luxo e glamour femininos,
sentidos que são reforçados pelos brincos e o colar de diamantes que utiliza. Ela desfruta uma
xícara de café enquanto conversa com Majorie e posteriormente acende um cigarro, atitude
considerada sofisticada na época em que o filme foi filmado.
A cor escura da composição do vestuário de Monica a coloca numa posição de poder
superior a Marjorie, a qual é confirmada pelo destino das duas. Enquanto Marjorie decide ficar
com Theodore e servir como dona-de-casa, Monica afirma que vai à Hollywood continuar com
suas filmagens, o que reforça a noção de glamour e superioridade social.
Percebe-se, também, que Monica representa a imagem da Europa, visto que é inglesa.
Seus atributos, construídos com a ajuda da marca Dior, são importados pelos filmes de
Hollywood, que representam a América. Tal fato faz uma acepção a relação entre a Maison
Dior, que é francesa, européia, e os Estados Unidos, um dos principais países ao qual a marca
exportava seus produtos. (SINCLAIR, 2012)

FIGURA 04 - CENA DO FILME NO HIGHWAY IN THE SKY (1951)
FONTE: ARQUIVO PESSOAL
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4.3. THE GRASS IS GREENER - 1960 - JEAN SIMMONS
Falidos financeiramente, o conde inglês Victor (Cary Grant) e a sua esposa, a condessa
Hillary (Deborah Kerr) disponibilizam a sua mansão para visita do público por meio da
cobrança de uma taxa de entrada. Um estadunidense milionário do petróleo, Charles (Robert
Mitchum), entra nos aposentos reservados da casa e conhece Hillary, os dois acabam se
apaixonando e ela embarca num caso de adultério.
Par ajudar a resolver o problema da traição, Hattie (Jean Simmons) vai à casa de
Victor, o que dá início à uma espécie de “quadrado amoroso”.
A persona de Simmons era bastante ligada ao filme Hamlet (1948), no qual interpreta
a filha de um imperador, ou seja, uma aristocrata; como também era associada a produção
cinematográfica Great Expetations (1946), onde viveu uma linda, porém perversa mulher. Isso
gerou dúvidas em Hollywood, com relação as representações que ela iria fazer em seus demais
trabalhos, o que desembocou em vários papéis onde interpretou nobres e/ou tradicionais e, em
outros, figuras como as femme fatales5. A sua imagem de uma nobre e tradicional mulher
contribuiu para a construção da personagem Hattie, visto que interpreta uma rica londrina,
cidade que faz parte de um país com um grande legado aristocrático, e ex-namorada do conde
Victor.
4.3.1. Análise das cenas: Hattie chega à mansão do casal de condes. 42min22s – 51min20s
Hattie enverga um vestido, o qual tem os ombros estreitos, a cintura marcada e a saia
bufante, tal composição remete ao formato de uma flor de ponta-cabeça, o que expressa
delicadeza, romantismo. Ela usa luvas o que transmite sofisticação, elegância.
Sobre o vestido há um casaco muito largo, o que favorece maiores movimentos, além
de tirar um pouco da forma contornada do seu corpo conotando liberdade, demonstrando que
Hattie é uma mulher em busca da emancipação feminina. Tal fato é confirmado através de sua
fala, pois ela leva o adultério cometido por Hillary como algo cômico, informa ser divorciada,

5

TELEGRAPH. Jean Simmons. Disponível em

<http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/filmobituaries/7061131/JeanSimmons.htm.>Acessado em 01.06.2015.
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e diz que “não há honra, quando há sexo”, o que mostra uma mescla de seus valores tradicionais
e daqueles considerados modernos para a época de gravação do filme, visto que os anos 1960
é considerado uma década de liberação feminina e cultura juvenil. (BAUDOT, 1999)
A cor do vestido, por ser uma cor quente, laranja, destaca-se da cor fria do cenário, azul,
e demonstra fulgor, jovialidade, fatores que são reforçados pelo modo como a personagem age
na cena, com bastante descontração, pois retira algumas de suas roupas, deixando-as espalhadas
pelo local, segura um copo com a boca, e põe os pés sobre o sofá.

FIGURA 05 - CENA DO FILMES THE GRASS IS GREENER (1960)
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

O cenário é a sala de uma mansão neoclássica, a qual é mundialmente conhecida como
o palácio dos palácios6. Segundo Gombrich (2012), a arquitetura neoclássica se tornou o estilo
do império Napoleônico, por volta dos séculos XVIII e XIX, império o qual é considerado o
mais luxuoso depois do Antigo Regime, inclusive resgatando muitos valores da corte de
Versalhes, como o excesso nas roupas, a realização de festas e bailes e imposição de normas de
etiqueta (DEBOM, 2011). A utilização dessa mansão como background da cena evoca símbolos
que constroem uma imagem de nobreza em torno dos personagens.

6

NATIONAL TRUST. Osterley park and house: things to see and do. Disponível em

<http://www.nationaltrust.org.uk/osterley-park/things-to-see-and-do/>. Acessado em
02.08.2015.

446

4.3.2. Análise das cenas: despedida. 1h41min59s – 1h44min59s
Hillary é presenteada por Charles com um casaco de vison. Ele é tido como objeto de
luxo e desejo para as duas protagonistas, o que causa uma disputa entre elas para decidir quem
ficará com o vestuário. Ele é símbolo do relacionamento de Hillary com Charles. No momento
que ela decide terminar seu caso com ele, essa peça de roupa é devolvida. Rejeitar o casaco é
rejeitar uma vida mais livre, e se prender aos antigos valores da maternidade, do casamento, da
fidelidade, valores que vão ser tidos como ultrapassados durante a década que se iniciava. Tal
fato é confirmado por uma de suas falas na cena: “É demais para uma dona-de-casa vestir um
casaco de vison”.
Logo após isso, o casaco, e seu sentido de transgressão, é posto sobre Hattie que, como
num passe de mágica, parece atrair a atenção de Charles. A cena final sugere que os dois entram
em uma relação amorosa, pois Hattie e Charles deixam a casa dos condes juntos, em um carro
conversível, e ela vestindo o casaco de vison. Enquanto os condes permanecem (na casa), ficam
para trás, Hattie avança (no carro), é visionária, é moderna, é emancipada, mas ao mesmo tempo
filha da tradição européia. Além disso, percebe-se, mais uma vez, a tentativa da marca em
atingir diretamente o público estadunidense, ao conferirmos que quem termina ao lado do o
milionário americano é aquela que usa roupas Dior.

FIGURA 06 - CENA DO FILME THE GRASS IS GREENER (1960)
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

Percebe-se que ambos os casacos usados por Hattie estão de acordo com uma estética
de moda lançada pela Dior, chamada linha Trapézio.
No fim dos anos 1950, Dior morre. Em seu lugar é colocado Yves Saint Laurent, seu
antigo aprendiz, o qual permanece como estilista da maison até 1962. Ele tinha como missão
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perpetuar a honra da Dior, porém torná-la mais atualizada com a época. Sua primeira coleção
traduziu esses dois conceitos ao apresentar um look visionário que apontava para a moda mais
andrógina dos anos 1960. A linha chamada Trapézio transmitia uma imagem de mulher-menina.
O look era mais largo, solto e descomplicado visualmente, além de possuir um comprimento
menor. Ele inspirava a tradição da marca porém de um modo descontraído, menos antigo, mais
moderno, ajustando-se ao espírito de jovialidade da época dos anos 19607.
Diante disso, vê-se uma congruência de significados entre o caráter da personagem
Hattie e a linha Trapézio da marca Dior.
4.4. ARABESQUE - 1966 - SOPHIA LOREN
Arabesque (1966) conta a história de David (Gregory Peck), um professor universitário
contratado por Beshraavi (Alan Badel) para decifrar um monograma o qual desconfia conter
uma mensagem muito importante. Yasmin Azir (Sophia Loren) é uma espiã do governo inglês
que tenta recuperar o monograma e decifrá-lo antes dos vilões, para isso ela conta com a ajuda
de David, que inicialmente sente-se confundido, pois Yasmin tem de ser amantes dos vilões
para conseguir retirar deles as informações que precisa, usando sua sedução como arma de
trabalho. Durante a trama, os dois acabam se apaixonando.
Antes mesmo de trabalhar em filmes de Hollywood, Sophia Loren havia atuado em
várias produções na Itália, seu país de nascimento. Entretanto, foi o filme americano Orgulho e
Paixão (1957) que a consagrou mundialmente como um dos maiores símbolos sexuais dos anos
1960. Nesse filme ela interpretou Joana, uma espanhola que atrai simultaneamente o amor de
dois homens. Além disso, na mesma época do filme, houveram boatos que Cary Grant e o
produtor Carlos Ponti declararam amor por ela8. Tais fatos ajudam a explicar a escolha de Loren

7

METROPOLITAIN MUSEUM OF ART. The collection online: Label. Disponível em

<http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/158543>. Acessado:
18.06.2015.
8

BIOGRAPHY. Sophia Loren biography. Disponível em

<http://www.biography.com/people/sophia-loren-9386318#career-highlights>. Acessado em
15.06.2015.
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para o papel de uma mulher que tem de seduzir, através de sua beleza, vários homens para
chegar ao objetivo que deseja.
Um dos resultados da associação da marca Dior com Sophia Loren, foi a construção de
uma imagem mais europeia em torno da atriz, a qual se estabeleceu dentro e fora das telas e fez
mídias da época reconhecerem seu estilo mais parisiense. (SMALL, 2009)
4.4.1. Análise das cenas
No início da trama, Yasmin é apresentada com roupas que traduzem uma imagem
exótica, fazendo jus ao seu relacionamento com Beshraavi, o qual é Árabe. Na sua primeira
aparição, ela veste um nighty com penas nas extremidades, conotando exoticidade. A cor preta
da composição demonstra mistério, visto que ela é uma bela desconhecida que surge do nada
em frente à David. O nighty possui grandes decotes na frente e nas costas o que expressa
sensualidade. Ela pede para que o professor suba o zíper de sua roupa e, enquanto ele se distrai,
ela tenta pegar o monograma de sobre a mesa. O vestido serve, na cena, como uma arma de
sedução e beleza, meio pelo qual ela atrai e consegue o que deseja.
Seu perfil exótico é posto de lado aos 20 minutos da trama. Nesta cena, David faz uma
comparação entre a maldade de Beshraavi e a cultura tradicional inglesa, evocando inclusive a
imagem da rainha. Após feita a comparação, Yasmin tira o seu roupão com estampas de tigre,
que simboliza sua personalidade oriental, e toma um banho. Como num batismo cristão, o velho
eu (oriental) é abandonado através da água, dando espaço a um eu renovado e melhor (europeu).
Após o banho ela usa um sobretudo de casimira branca, cor utilizada nos rituais de batismo, o
qual já não possui vestígios da cultura oriental. Complementando a composição, há um sapato
de salto alto preto feito de seda, o que evoca o sentido de luxo e delicadeza ao fazer uma alusão
à cultura de moda francesa que se utiliza muito dessa matéria-prima.
Tendo David como parceiro, ela se envolve numa perseguição a um dos capangas de
Yussef, outro vilão que deseja decifrar o monograma. Eles correm pelas ruas de Londres, o que
traz bastante a ação e suspense a trama. Yasmin usa um blazer de modelagem mais ou menos
reta, o que mostra que ela é uma mulher moderna, ativa, dinâmica, visto que é o contrário da
modelagem que marcava a cintura e expressava ócio e inatividade. A saia transmite
feminilidade, equilibrando o aspecto um pouco masculino do blazer, demonstrando que apesar
de ser uma mulher dinâmica, ela é sensual, bela e delicada. O tailleur é feito de seda, material
caro e comumente usado no vestuário feminino, o que expressa luxo, poder econômico, mas
também feminilidade. A composição tem um caráter formal.
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FIGURA 07 - CENA DO FILME ARABESQUE (1970)
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

Ao recuperarem o monograma, descobrem que a mensagem informa que o primeiro
ministro de um país oriental será morto em alguns minutos. Os dois entram numa corrida contra
o tempo para salvá-lo. Nesta cena, Yasmin utiliza um sobretudo de modelagem reta, com
colarinho e mangas longas, demonstrando sua personalidade dinâmica, ajustando-se à
necessidade de agilidade da cena. O sobretudo e a bota de cano alto são de vinil, material que,
nos anos 1960, foi instaurado com um manifesto de jovialidade, modernidade e transgressão
(BAUDOT, 1999). Sobre o pescoço há um lenço de seda, o qual conota sofisticação, luxo,
requinte.

FIGURA 08 - CENA DO FILME ARABESQUE
FONTE: ARQUIVO PESSOAL
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Na cena final, conferimos um resgate da estética original da Maison Dior. Depois de
terminada sua missão como espiã, Yasmin e David aproveitam uma manhã de sol tranquila.
Navegando em um pequeno barco e deitada sobre o peito de David, Yasmin usa um vestido de
cintura marcada, que expressa o ócio do momento de lazer, do tempo de descanso depois do
trabalho realizado. Busto elevado conota sensualidade, feminilidade. O excesso de tecido, seda,
causado pelo plissado da saia demonstra luxo, ostentação. O broche em formato de flores
expressa sentimentalismo, romantismo, ajustando-se bem a cena de amor entre ela e David.

FIGURA 09 - CENA DO FILMES ARABESQUE
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

O figurino do filme foi projetado pelo terceiro estilista da Maison Dior, Marc Bohan. A
marca percebeu que a mulher da década de 1960 não era a mesma do início da década anterior.
Ela necessitava de uma roupa que se adaptasse melhor ao trabalho, assim como expressasse
jovialidade e modernidade, por isso Bohan tornou o blazer do tailleur Dior mais reto, para
representar a maior liberdade e poder que a mulher vinha ganhado, para se ajustar ao perfil de
uma mulher dinâmica e moderna9.

9

METROPOLITAIN MUSEUM OF ART. The collection online: label. Disponível em
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4.5. THE BEAR AND THE DOLL - 1970 - BRIGITTE BARDOT
A trama envolve Felícia (Brigitte Bardot) uma jovem francesa rica e independente que,
insatisfeita por não ter conseguido seduzir Gaspard, um rapaz do interior, vai à casa dele onde
passam uma madrugada brigando como cão e gato, numa tentativa de o fazer desejá-la
sexualmente. Todas suas investidas e flertes falham, até que amanhece e ele se sente
desesperadamente apaixonado, quando ela já não deseja mais manter relações com ele.
Apesar de ter feito filmes anteriores, a produção intitulada E Deus Criou A Mulher
(1956) foi a principal responsável por disseminar mundialmente Brigitte Bardot como sex
symbol de uma feminilidade jovem, emancipada e sexualmente liberada, criando um ideal de
mulher moderna para a década de 1960. O modo de vida que representava nas telas era bastante
admirado e imitado pelo público jovem da época. Além disso, ela era lembrada como a maior
estrela parisiense de cinema do seu tempo. (COSTA, 2014)
4.5.1. Análise das cenas
Ao ter batido no carro de Gaspard, Felícia percebe que o mesmo não se sente atraído
por ela. Indignada, pois está acostumada a ter os homens aos seus pés, ela o chama para sua
casa com a desculpa de assinar os papéis do seguro do seu carro. Ao chegar lá, na verdade há
uma festa.
Felícia enverga um vestido de noite longo, o que conota glamour, porém ele tem uma
modelagem que vai se tornando mais larga conforme o comprimento do corpo, o que fornece
maior liberdade de movimentos e, então, expressa sua própria liberdade de atitudes.
O vestido é branco, assim como seu apartamento, o qual possui uma estética futurista,
de forma que agrega o sentido de modernidade relacionado às descobertas da era espacial, as
quais influenciam esse tipo de arquitetura, à roupa e dessa para a personagem, construindo sua
personalidade de mulher atual, contemporânea, visionária (BAUDOT, 1999). O branco também
conota inocência, o que ajuda a equilibrar o sentido de impudor e sensualidade causado por um
decote que deixa aparecer grande parte de seus seios, mostrando que para ela o prazer e
liberdade sexual não são males ou pecados, e sim afirmações de liberdade pessoal. Feito de
seda, percebemos que ela faz parte da classe alta parisiense, e tem desejo de ostentar suas
riquezas, o que é confirmado quando ela insinua que não precisou de um motivo específico para
dar uma festa em seu apartamento.
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Ela dança ao som animado de guitarra e bateria, o que representa sua jovialidade. Porém,
ao mesmo tempo ela bebe champanhe, o que expressa requinte.
A câmera é ajustada com um plano médio que abrange Felícia e Gaspard, de modo que
podemos fazer uma comparação entre os dois. Ele está vestido em uma calça, camisa e sapatos
sociais, com um suéter, composição bastante tradicional. As cores são rústicas, laranja, marrom
e bege, remetendo a seu estilo de vida rural, fato confirmado quando Felícia diz que a camisa
dele perdeu um pouco da cor laranja por ele passar muito tempo com vacas.

FIGURA 09 - CENA DO FILME THE BEAR AND THE DOLL (1970)
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

Ao fim da trama, quando o dia amanhece, após várias investidas sem sucesso
realizadas por Felícia para tentar despertar os desejos sexuais de Gaspard, ela desiste e decide
voltar a pé para sua casa. Gaspard, por sua vez, passa a se sentir estranhamente apaixonado por
Felícia e decide segui-la. Ele usa uma camisa social branca com alguns botões abertos, o que
demonstra uma composição menos rígida que as usadas anteriormente, mostra que Gaspard se
desfez de seus preconceitos e se sente livre para amá-la.
Felicia usa o mesmo vestido da festa, o qual possui a mesma cor da camisa de Gaspard,
demonstrando uma conexão de sentimento entre os dois, transmitindo liberdade, delicadeza,
pureza de sentimentos. Por ser feito de tecido leve, seda, permite que vejamos o contorno do
seu corpo, enquanto ela corre sobre uma estrada muito longa em meio a uma mata amareloesverdeada, expressando sensualidade, liberdade sexual. Ao chegar em frente à um lago, ela
percebe que não há mais saída e senta-se, posteriormente Gaspard se aproxima e os dois se
beijam, encerrando o filme. Nem mesmo Gaspard resistiu ao seu poder de sedução.
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A cena final alude ao ideal romântico ao evocar a representação da mulher que é
divinizada, amada, porém é distante e por isso tem de ser buscada pelo homem, assim como a
natureza idealizada, a partir do cenário bucólico. (CEREJA, 2005)

FIGURA 10 - CENA DO FILME THE BEAR AND THE DOLL (1970)
FONTE: ARQUIVO PESSOAL

5. CONCLUSÃO
A partir do exposto percebemos que há, nos filmes estudados, uma evocação de
símbolos que constroem um sentido de nobreza em torno das personagens analisadas, a partir
de referências à um estilo de vida europeu e cortês principalmente dos séculos XVII, XVIII e
XIX. As personagens são apresentadas como mulheres muito ricas, despreocupadas com o
trabalho duro, com um nível de poder sempre superior aos demais, e até mesmo superior a lei.
Esta caracterização se harmoniza com a simbologia da marca Dior na época, visto que a própria
estética do New Look foi elaborada a partir de referências às roupas usadas pelas nobres das
cortes do Antigo Regime e do Segundo Império Francês.
De forma a equilibrar a imagem das personagens e, em consequência, da própria marca,
a Dior, em lugar de fazer simples referência literal às roupas do passado, constrói uma imagem
aristocrática, porém associada a elementos estéticos de vestuário considerados modernos para
a época de lançamento dos filmes. Dessa forma, mesclando, na construção da imagem das
atrizes, luxo e inovação, tradicionalidade e irreverência, sensualidade e dinamicidade, elegância
e liberdade sexual, sentidos que são adequados e reforçados pelas atuações das atrizes em cena,
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as quais se comportam como mulheres glamorosas, porém modernas, o que torna congruentes
os sentidos atribuídos à narrativa da marca e aqueles relacionados ao perfil das personagens.
A persona das celebridades, por sua vez, assim como a imagem das personagens que
elas interpretam, favorece a estruturação da identidade de marca da Dior num processo que
agrega os valores relacionados às atrizes à marca. Assim, as roupas são inseridas na narrativa
em associação a uma determinada personalidade e estilo de vida, revestindo um corpo com
passado, presente e futuro, de forma a definir a mulher Dior a ser comercializada por meio do
vestuário. Para as americanas, a marca é vendida como um símbolo europeu e parisiense, o qual
é consumido como num processo de compra de títulos de nobreza. As americanas ricas, apesar
de terem muito dinheiro, não possuíam o histórico aristocrático da Europa. Para elas, a marca
Dior, através desses filmes, poderia se tornar uma aparência e símbolo de nobreza europeia pelo
qual elas podiam pagar, um recurso para a construção de uma imagem de luxo e beleza a ser
usada para seduzir os homens de seu próprio país.
As mulheres são apresentadas como possuidoras de um poder de sedução que atrai
muitos homens simultaneamente, não havendo sequer um filme analisado onde a personagem
que veste Dior não seja cortejada por várias pessoas. Elas são como vitrines que expõem luxo,
extravagância, frivolidade, atrativos de beleza para os homens, os quais, por sua vez, estão
numa posição de subserviência. Nos filmes, vemos que deles, elas querem a culpa pelo
assassinato, a admiração pública, o dinheiro, o monograma, o sexo, e usam seu glamour,
edificado também a partir de suas roupas, para conseguirem o que desejam. A Dior constrói a
imagem de uma mulher bela e poderosa; delicada, mas não frágil; uma mulher que se impõe a
partir da aparência e do que esta representa.
No cinema, a marca Dior se tornaria capaz de ser amplamente reconhecida pela
sociedade a partir dessas conotações, de modo que as mulheres poderiam consumir roupas da
Dior e/ou a estética propagada para se apropriarem dos significados que lhe foram atribuídos,
construindo assim suas próprias identidades públicas. Isso era possível, pois quase todos os
figurinos não eram construídos especialmente para os filmes, mas se tratavam de peças de
coleções anteriormente apresentadas pela companhia, as quais poderiam ser encontradas em
aspecto muito parecido por qualquer mulher que fosse à uma loja da marca.
Visto isso, o cinema se tornou um ambiente privilegiado para trocas simbólicas que
influenciaram a consolidação da identidade de marca da Maison Dior, cujos valores expressos
nos filmes analisados têm sido reproduzidos e reforçados até hoje tanto em películas
cinematográficas mais recentes quanto em anúncios publicitários.
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APENAS UM SHOW: IDENTIDADE E CONSUMO
NA ANIMAÇÃO DE J. G. QUINTEL1
Janiclei Mendonça2
RESUMO
O presente artigo propõe gerar uma reflexão voltada sobre dois entre diversos reflexos da
linguagem de animação sobre o público-alvo: identidade e consumo. Portanto, o foco deste
trabalho é refletir sobre o consumo inserido na narrativa da animação como um dos fatores de
formação identitária do indivíduo na animação “Apenas um Show” (2014) de J. G. Quintel,
exibida diariamente na Cartoon Network, no intuito de levantar questionamentos sobre a
relação entre identidade e consumo ali representada para, a partir dessa análise, se ter alguns
pressupostos que embasarão o início de uma discussão sobre o futuro da Publicidade no que
tange suas formas de persuasão visando o novo perfil de um público que esta em formação.
Para tanto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi o estudo em
profundidade e a análise fílmica no intuito de desenvolver uma interpretação crítica da relação
intrínseca entre identidade e consumo no episódio selecionado. Como resultados alcançados,
foram levantadas reflexões em torno das tendências de atuação da Publicidade a partir da
constatação de estrutura do cinema de animação que influencia o público de hoje.
Palavras-chave: Cinema de animação. Consumo. Identidade. Cartoon.

1. INTRODUÇÃO
Surgida em meados de 1900 em Paris, a animação (ou cartoon) intitulada
“Fantasmagorie” de Émile Cohl representa o primeiro de muitos passos em direção a
efetivação de uma área que no decorrer dos anos ganhou novos matizes, amadureceu e
conquistou novos seguidores. Nascia ali o Cinema de Animação. Mas o que antes era
destinado a um público adulto, passou-se a se desenvolver com olhos ao público infantil e se
delineia (sincrônica e diacronicamente), conforme Zygmund Bauman, a partir das novas
configurações de uma sociedade líquida e de um indivíduo multifacetado, portanto mutante e
plural. Nesse sentido, a linguagem da animação se transforma e se desdobra por entre novas
possibilidades narrativas voltadas a um público (nem sempre apenas) infantil que, justamente
por estar inserido nesse contexto, observa e interage com o mundo ao seu redor por meio de
novas percepções, modos de pensar e consumir.
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Longe de se tratar de uma análise que procura abordar sobre a perda ou não da
inocência do cartoon ou da influência positiva/negativa deste sobre o público infantil, o
presente artigo propõe gerar uma reflexão voltada sobre dois dos diversos reflexos da
linguagem de animação sobre o público-alvo: identidade e consumo. Portanto, o foco deste
trabalho é refletir sobre o consumo inserido na narrativa da animação como um dos fatores de
formação identitária do indivíduo na animação “Apenas um Show” (2014) de J. G. Quintel,
exibida diariamente na Cartoon Network, no intuito de levantar questionamentos sobre a
relação entre identidade e consumo ali representada para, a partir dessa análise, se ter alguns
pressupostos que embasarão o início de uma discussão sobre o futuro da Publicidade no que
tange suas formas de persuasão visando o novo perfil de um público que esta em formação.
Trata-se, portanto, do ensaio de uma investigação que terá seus desdobramentos mais afincos
em tese de doutorado para, somente então, se obter resultados mais concretos.
Nesse sentido, para estruturação do presente artigo, optou-se como objeto de
estudo o episódio 47 intitulado “Bicicletas Descoladas”, pois se trata de um enredo cujo qual
retrata o consumo como fator essencial da afirmação de uma identidade, na tentativa de
posicionar os personagens em um grupo específico com base no consumo e que, por
conseguinte, os distingue dos demais grupos.
Para tanto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi o estudo
em profundidade em referências como Zygmund Bauman, Mary Douglas & Baron Isherwood,
Stuart Hall, Gilbert Durand, Tzvetan Todorov e Arlindo Machado por se tratar de
pesquisadores que permeiam a área de cultura, comunicação, identidade e consumo. Em
consonância, uma vez que o objeto de estudo é audiovisual, utilizou-se como base a análise
fílmica de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété no intuito de desenvolver uma interpretação
crítica da relação intrínseca entre identidade e consumo no episódio selecionado.

2. PUBLICIDADE, IDENTIDADE E CONSUMO
Falar sobre Publicidade no atual contexto é uma tarefa complexa até porque se
vivencia uma sociedade híbrida, mutante e acelerada na qual os atores sociais agem e sofrem
diretamente em seu cotidiano os desdobramentos da liberdade de expressão e consumo
proporcionada pela atual cultura pós-moderna, num movimento que retroalimenta
constantemente os modos de interação entre os indivíduos. E na dinâmica constante dos
tráfegos de comunicação, o indivíduo contemporâneo (re)estrutura-se a partir dos diversos

Longe de se tratar de uma análise que procura abordar sobre a perda ou não da
inocência do cartoon ou da influência positiva/negativa deste sobre o público infantil, o
presente artigo propõe gerar uma reflexão voltada sobre dois dos diversos reflexos da
linguagem de animação sobre o público-alvo: identidade e consumo. Portanto, o foco deste
trabalho é refletir sobre o consumo inserido na narrativa da animação como um dos fatores de
formação identitária do indivíduo na animação “Apenas um Show” (2014) de J. G. Quintel,
exibida diariamente na Cartoon Network, no intuito de levantar questionamentos sobre a
relação entre identidade e consumo ali representada para, a partir dessa análise, se ter alguns
pressupostos que embasarão o início de uma discussão sobre o futuro da Publicidade no que
tange suas formas de persuasão visando o novo perfil de um público que esta em formação.
Trata-se, portanto, do ensaio de uma investigação que terá seus desdobramentos mais afincos
em tese de doutorado para, somente então, se obter resultados mais concretos.
Nesse sentido, para estruturação do presente artigo, optou-se como objeto de
estudo o episódio 47 intitulado “Bicicletas Descoladas”, pois se trata de um enredo cujo qual
retrata o consumo como fator essencial da afirmação de uma identidade, na tentativa de
posicionar os personagens em um grupo específico com base no consumo e que, por
conseguinte, os distingue dos demais grupos.
Para tanto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi o estudo
em profundidade em referências como Zygmund Bauman, Mary Douglas & Baron Isherwood,
Stuart Hall, Gilbert Durand, Tzvetan Todorov e Arlindo Machado por se tratar de
pesquisadores que permeiam a área de cultura, comunicação, identidade e consumo. Em
consonância, uma vez que o objeto de estudo é audiovisual, utilizou-se como base a análise
fílmica de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété no intuito de desenvolver uma interpretação
crítica da relação intrínseca entre identidade e consumo no episódio selecionado.

2. PUBLICIDADE, IDENTIDADE E CONSUMO
Falar sobre Publicidade no atual contexto é uma tarefa complexa até porque se
vivencia uma sociedade híbrida, mutante e acelerada na qual os atores sociais agem e sofrem
diretamente em seu cotidiano os desdobramentos da liberdade de expressão e consumo
proporcionada pela atual cultura pós-moderna, num movimento que retroalimenta
constantemente os modos de interação entre os indivíduos. E na dinâmica constante dos
tráfegos de comunicação, o indivíduo contemporâneo (re)estrutura-se a partir dos diversos
459

mundos em que esta inserido (físico e virtual) que se multiplicam em diferentes meios e com
discursos diversos que disseminam o desejo, a moda, o entretenimento, a interatividade, o
consumo.
Nunca se teve tanta liberdade de se expressar e optar por aquilo que se quer consumir
e, principalmente, para a Publicidade essa é uma oportunidade sem igual de fazer-se presente
e obter seus objetivos. Afinal, as ferramentas e abordagens no mundo líquido (BAUMAN,
2013) para se promover o consumo são inúmeras e, quando bem elaboradas, tornam-se
estratégias sedutoras e eficientes. Mas o trabalho não é fácil. É preciso sondar, averiguar,
traçar estratégias tendo em vista as peculiaridades dos meios e, em especial, o público-alvo.
Isso sinaliza que as sociedades evoluíram, não apenas em número e tamanho, mas em
diferentes culturas que neste trabalho voltam-se ao consumo.
Dessa maneira, presencia-se o desenvolvimento de uma sociedade extremamente
híbrida, mutante no sentido das constantes transformações que corroboram para a revolução
de novos conceitos em diversos âmbitos e, em especial, na comunicação que, a partir da
Revolução Industrial, ganha força com o advento das tecnologias de produção em massa
como o rádio e a televisão, tornando o investimento na Publicidade gradativamente maior,
assim como sua importância na manutenção e renovação do capital.
Tantas mudanças nos modos de produção, tantos investimentos na construção da
imagem de marca, não obstante, auxiliam na mudança da maneira de ver e sentir o mundo
pelo sujeito. Conseqüentemente ocorre uma mudança nos modos de consumo que, no decorrer
dos anos, migrou da simples necessidade para a satisfação dos desejos, ou seja, adquirir bens
materiais passou a sinalizar status, auxiliando na redefinição da identidade do indivíduo
perante o outro.
Nesse sentido, observa-se que o indivíduo é afetado pelas incessantes mudanças que
o incitam a determinados modos de comportamento e consumo, levando-o a (re)elaborar sua
identidade para manter-se na sociedade em que vive, sendo os produtos televisivos como as
animações, neste momento, elementos influenciadores na elaboração do perfil do público
consumidor. A esse indivíduo pós-moderno, denomina-se “sujeito fraturado”, ou seja, o
indivíduo que se “quebra”, deixando para trás velhos paradigmas no intuito de se adaptar a
novas situações. Fraturar-se é sinônimo de (re)elaborar-se e garantir novas aprendizagens que
acabam por influenciar a atual sociedade. E é esse movimento que permite o surgimento de
novas tecnologias e linguagens, num ciclo que se retoma constantemente e que permite o
surgimento de novas narrativas como, por exemplo, da animação e da Publicidade.
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Dessa maneira, pensar o público-alvo pressupõe a análise de sua relação com a mídia e
a cultura, ou seja, como o sujeito estrutura-se a partir de seu envolvimento com os produtos
midiáticos no sentido da sua afirmação identitária, modos de vida e consumo. Uma vez que se
volta à relação do público infantil com os cartoons, é necessário compreender que o que esta
em jogo não é apenas um diálogo descompromissado entre produto audiovisual e público,
mas sim todo um processo de imersão daquele no universo criado por este a partir do
conhecimento de um mundo líquido e multifacetado, no qual há muito as barreiras foram
dissolvidas, tornando evidente o deslocamento das diversas identidades culturais. (HALL,
2014)
Voltando-se à questão da identidade, esta percorre a história da humanidade
perpassando por diferentes estágios que se configuraram em relação à maneira de ver o
indivíduo e sua relação com o mundo. Não obstante, a própria natureza histórica da
construção das identidades amalgama-se com os diferentes olhares sobre o homem e os
modos de vida numa sociedade em constante movimento. No entanto, é necessário esclarecer
que a abordagem sobre a construção da identidade do sujeito pós-moderno e seu modo de
consumo, no presente texto, não se dará pelo viés psicanalítico e nem intenciona ser total e/ou
excludente optando-se por uma visão mais abrangente sobre o indivíduo e sociedade.
Nesse sentido, Hall nos apresenta a concepção de sujeito da pós-modernidade como
[...] definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de
um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo
continuamente deslocadas. (HALL, 2014, p. 12)

Essa concepção remete a estruturação de uma identidade cambiante, líquida, que se
molda conforme a multiplicidade cultural a qual o indivíduo tem acesso e apresenta-se aberta,
nunca imutável ou fechada. Assim, o sujeito pós-moderno carrega em sua identidade
características de uma construção fragmentada, no sentido de “romper-se” constantemente
para absorver novos parâmetros culturais e sociais (HARVEY, 1989), deslocada, ou seja, que
dá lugar a não mais um único centro, mas a vários, configurando-se em uma “pluralidade de
centros de poder” (LACLAU, 1967) e descontínua, a qual se manifesta a partir de uma visão
multifacetada do indivíduo estruturada a partir de intercâmbios globais. (GIDDENS, 1990)
Nesse sentido, constata-se que o encurtamento global e os constantes diálogos
realizados por meio da imersão em diferentes culturas e modos de vida/consumo, acabam por
conferir ao indivíduo certa autonomia quando da abertura de possibilidades de auto-reflexão e
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construção de sua identidade. Isso não indica que tal fato não seja recorrente. Certamente, a
auto-reflexão sempre ocorreu, no entanto com menor visibilidade. Assim, ainda sobre
identidade e cultura, Bauman afirma que
Uma vez que os esforços coordenados e resolutos do mercado de consumo fizeram
com que o consumo fosse subjugado pela lógica da moda, torna-se necessário – para
ser uma pessoa como tal – demonstrar a capacidade de ser outra. (BAUMAN, 2013,
p. 27)

Em tempos de grandes aldeias globais, fácil acesso a informações, poder de escolha e
liberdade de expressão, o sujeito depara-se com inúmeras possibilidades identitárias, de certa
maneira “ditadas” pela moda vigente, reforçando o que BAUMAN (2013) já preconizou como
modelo “camaleão” de identidade.
Já o consumo, para Douglas & Isherwood (2013) representa mais que apenas uma
questão de posse. Segundo os autores
As posses materiais fornecem comida e abrigo, e isso deve ser entendido. Mas, ao
mesmo tempo, é evidente que os bens têm outro uso importante: também
estabelecem e mantêm relações sociais. Essa é uma abordagem utilizada há muito
tempo e é frutífera em relação ao lado material da existência, alcançando uma ideia
mais rica dos significados sociais do que a mera competitividade individual.
(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2013, p. 103)

Conforme essa premissa, para além da estruturação da identidade individual, os bens
de consumo posicionam, afirmam o indivíduo no interior de um grupo, tornando esse sujeito
único e ao mesmo tempo igualando-o aos seus pares. Com isso, levanta-se a questão do
consumo enquanto um ritual. Assim, consumir torna-se ritual de passagem de um status ao
outro na busca constante de se estabelecer no núcleo social desejado. Nesse sentido, a cultura
esta intrinsecamente associada ao modo de consumo e, por conseguinte, de vida do sujeito, ou
seja, como ele age e suas razões para consumir.
Dessa maneira, Douglas & Isherwood apontam para o fato de que
A comida é um meio de discriminar valores, e quanto mais numerosas as ordens
discriminadas, mais variedades de comida são necessárias. O mesmo quanto ao
espaço. Atrelado ao processo cultural, suas divisões são carregadas de significado:
casa, tamanho, o lado da rua, a distância de outros centros, limites especiais – todos
são categorias conceituais. O mesmo quanto à roupa, transporte e saneamento;
permitem conjuntos de marcações dentro de um referencial de espaço e tempo. A
escolha dos bens cria continuamente certos padrões de discriminação, superando ou
reforçando outros. (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2013, p. 111)
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Tendo em vista os pressupostos levantados acima, vislumbra-se uma delineação
ampla do relacionamento entre Publicidade, identidade e consumo. Essa inter-relação faz
parte da tessitura de fatores que embasam os modos de vida na atual sociedade líquida e
configura-se na expressão da mudança de paradigmas no núcleo da convergência de culturas
transmutadas e assimiladas a partir da queda das fronteiras e (re)configuração das identidades
locais.
Com isso, deixa-se por um instante esses conceitos (para recorrer a eles mais tarde)
no intuito de focar a animação intitulada “Apenas um Show” criada por J. G. Quintel. Assim,
faz-se necessário incursionar, ainda que brevemente, pelo universo do cartoon aqui revisitado
pelo viés da linguagem audiovisual.

3. “APENAS UM SHOW” E (SUA) LINGUAGEM DE ANIMAÇÃO
Criada por J. G. Quintel, a animação “Apenas um Show” surge em meados de 2013,
sendo criada para a Cartoon Network. Esta, por sua vez, trata-se de uma emissora de canal
fechado voltada exclusivamente ao público infantil, e tem por prática investir em produções
de cartoons que dialogam diretamente com o espectador por meio de uma linguagem
dinâmica, plurivocal e híbrida. Fazem parte dos cartoons mais recentes produzidos pela
emissora “Titio Avô”, “O Incrível Mundo de Gumball”, “Hora de Aventura”, “Historietas
Assombradas para Crianças Malcriadas”, “Ben 10”, a produção brasileira “Irmão do Jorel”,
“Steven Universo”, “Clarêncio, o Otimista”, “Apenas um Show”, entre outros. Todas essas
animações, distribuídas na programação da emissora, acabam por conferir ao público,
juntamente com a abordagem publicitária voltada ao universo infantil, a imersão ao mundo do
imaginário e do fantástico.
E em se tratando de “Apenas um Show”, a experiência com o inusitado é recorrente
em todos os episódios. A animação fala sobre a saga de dois amigos de infância, Mordecai e
Rigby, que ao saírem de casa conseguem seu primeiro emprego num dos parques da cidade.
Eles são contratados por Pirolito (lê-se Pairolito) e conhecem o então gerente do parque,
Benson. Logo após, eles são recepcionados pelos seus colegas de trabalho (que se tornam seus
amigos) Saltitão, Musculoso e Fantasmão. No entanto, apesar do título “Apenas um Show”
sugerir uma produção que fala sobre o simples cotidiano dos personagens principais e seus
amigos, a narrativa torna-se uma incursão ao fantástico, com enredos que desafiam a
imaginação do espectador e o convida a imergir no improvável como, por exemplo, desafiar a
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morte comendo um sanduíche vestindo os trajes determinados (shorts jeans rasgado, mulets e
regata), enfrentar seus monstros internos na busca da cura para o stress ou encarar o “eu do
passado” que viaja dos anos 1800 para 2015 graças a um portal aberto por um furacão e quase
ter a linha do tempo apagada por causa de um calzone, entre outras aventuras. Esses enredos,
que se desenrolam sob influência dos anos 80, fazem com que o público adentre num mundo
no qual o impossível é o cotidiano e torna-se, portanto, apenas mais um acontecimento na
vida daquele grupo.
Assim, é evidente a ligação da animação com elementos como o imaginário e a
literatura do fantástico que, entrelaçadas ao enredo funcionam como catalisadores da
transcendência do real e dos seres. Nesse sentido, Durand afirma que
[...] O imaginal ou o espírito não são mais que ausência, o vazio significativo [...] –
ou seja, simbólico – do Ser. Na imagem mais humilde, no imaginário mais
incoerente, trabalha já a procura do imaginal ou do espírito. É neste sentido que
podemos falar duma ‘predestinação’ do ser humano. Dicotomia, sem dúvida, mas
dualitude e nunca dualidade. O ‘não-lugar’ espiritual de que fala Lambert é
denominado e compreendido como ‘não-lugar concreto’ – e não como nada –, ou
seja, como sentido ‘simbolizado’ de todos os lugares. O transcendente só pode ser
pensado como sinal na imanência. ‘Vestígio’, ‘imagem’ ou, no melhor dos casos,
‘semelhança’, segundo São Boaventura, dessa transcendência.” (DURAND, 1996, p.
242)

Assim, é sob os holofotes do palco do “não-lugar concreto” que se desenrola
“Apenas um Show”. É com base na transcendência da simples realidade e seres que os
enredos são desenvolvidos na busca de realizar, por meio de símbolos, um mundo que não se
situa no palpável, mas que faz uso do conhecimento do real para trabalhar o sentido a partir da
síntese de diversos olhares, experiências. Com isso, o princípio do imaginário como tecido
conjuntivo que acrescenta ao banal significante os significados, o apelo ao sentido
(DURAND, 1996) torna-se a diretiva central da animação que busca, na tessitura do
imaginário, argumentos que oscilam entre o real e o espiritual.
Para tanto, o fantástico apresenta-se como recurso, meio dessa realização, a guia que
regulamenta e direciona a animação no sentido da materialização do “não-lugar concreto”.
Dessa maneira, o fantástico segundo Todorov (2008) é produzido por um acontecimento que
não pode ser explicado pelas leis do mundo. Para o autor, quem entra em contato com o
fantástico deve optar por dois caminhos possíveis: compreendendo que o fato se trata de uma
ilusão dos sentidos, um produto da imaginação, sem alterar as leis do mundo ou que o
acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, uma realidade regida por
leis desconhecidas, defendidas pela crença.
464

Todorov (2008) aponta ainda que “o fantástico é a hesitação experimentada por um ser
que só conhece as leis naturais, em face de um acontecimento aparentemente sobrenatural”
(TODOROV, 2008, p. 31) e a possibilidade de hesitar entre o real e o imaginário cria o efeito
do fantástico. Trata-se da inclusão de um elemento desconcertante no cotidiano e, ao provocar
o estranhamento, de imediato ocorre à suspensão do julgamento, ou seja, no momento em que
tal fato ocorre, o indivíduo hesita em aceitar essa nova forma. Sua primeira reação é ficar
atordoado e tentar compreender o que está acontecendo para somente após buscar enquadrar o
acontecimento a algum conceito que conheça ou relacioná-lo ao inexplicável.
E em se tratando de elemento primordial em “Apenas um Show”, o fantástico se
propõe a todo o momento como uma “verdade” tornando-se argumento fundante da história e,
portanto, o espectador (público infantil) se dispõe (ou não) a aceitar a história que esta sendo
contada audiovisualmente.
Mas a linguagem inerente a “Apenas um Show” não se restringe apenas à abordagem
de enredos que exploram o imaginário e o fantástico. Voltando-se para a técnica de produção,
a animação desvencilha-se da simples função do contar uma história por meio de quadros
desenhados no intuito de narrar histórias isoladas, e se configura em uma produção que
carrega em seu gene, para além da linguagem cinematográfica, uma visão seriada
característica da televisão e, portanto, desenvolvendo um diálogo com base na linguagem
televisiva, perfil do público-alvo e do contexto social.
Nesse sentido, a animação surge e se desenvolve no bojo da cultura, sendo sua
primeira manifestação em pinturas rupestres seqüenciais encontradas no interior de galerias
nas quais nossos ancestrais encontravam não apenas refúgio, mas se utilizavam das paredes
para contar suas histórias. Segundo Machado (2011), estudos sobre o período magdalenense
apontam o fato de que o homem pré-histórico já se utilizava dos desenhos para além do
simples registro. A partir dos desenhos pintados nas paredes das cavernas, o homem já
realizava animações que se constituiriam em sessões de “cinema”.
Segundo Arlindo Machado
Muitas das imagens encontradas nas paredes de Altamira, Lascaux ou Font-deGaume foram gravadas em relevo na rocha e os seus sulcos pintados com cores
variadas. À medida que o observador se locomove nas trevas da caverna, a luz de
sua tênue lanterna ilumina e obscurece parte dos desenhos: algumas linhas se
sobressaem, suas cores são realçadas pela luz, ao passo que outras desaparecem nas
sombras. Então é possível perceber que em determinadas posições, vê-se uma
determinada configuração do animal representado (por exemplo, um íbex com a
cabeça dirigida para frente), ao passo que, em outras posições, vê-se configuração
diferente do mesmo animal (por exemplo, o íbex com a cabeça voltada para trás). E
assim, à medida que o observador caminha perante as figuras parietais, elas parecem
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se movimentar em relação a ele (o íbex em questão vira a cabeça para trás, ao
perceber a aproximação do homem) e toda caverna parece se agitar em imagens
animadas. (MACHADO, 2011, p. 14)

A partir dos pressupostos acima, compreende-se as pinturas nas cavernas como as
primeiras animações que se tem notícia. Segundo Machado, de posse dos instrumentos de
pintura e do olhar e mente do cineasta o homem pré-histórico manipulava a narrativa com
desenhos que sugeriam movimento, sendo estes construídos por meio de cortes e passagens
que se dissolviam em outras imagens, aparecendo e desaparecendo conforme a luz projetada
sobre elas.
De maneira geral, a linguagem da animação e do cinema são muito parecidas, sendo
muitas das características apresentadas em ambas pontos de convergência. Não é intenção
esgotar os recursos técnicos da animação neste texto. Para tanto, reserva-se o estudo em
profundidade sobre a área para trabalho posterior. No entanto, deve-se atentar, ainda que
brevemente, sobre alguns pontos convergentes e divergentes entre as linguagens da animação
e do cinema, observando, em especial, os pontos que se distanciam por se tratar dos que
justamente definem o tipo de produto audiovisual. Assim, verifica-se o quadro a seguir:
CARACTERÍSTICAS DAS LINGUAGENS
Cinema
Pontos
Animação
Fotogramas
≠
Quadros
Roteiro
=
Roteiro
Enquadramento
=
Enquadramento
Cor
=
Cor
Movimento
=
Movimento
Tempo
=
Tempo
Encenação
≠
Desenho
Imaginação
=
Imaginação
Som
=
Som
Storyboard
=
Storyboard
Captura da imagem – Surg.
≠
Desenho – presente nas pinturas
Fotografia
rupestres
Câmera
≠
Lápis, caneta ou mesa
digitalizadora
Montagem – película, computador
≠
Montagem – computador, scanner
QUADRO 01. ALGUNS PONTOS CONVERGENTES E DIVERGENTES ENTRE AS
LINGUAGENS DO CINEMA E DA ANIMAÇÃO. FONTE: A AUTORA

Como se verifica no quadro 01, as linguagens da animação e do cinema apresentam
07 pontos convergentes. Dessa maneira, ambas apresentam uma estrutura que se realiza por
meio da composição de alguns elementos do roteiro, storyboard, enquadramento, cor,
movimento e som para se realizar no decorrer de um tempo determinado, que por sua vez,
pode ser acelerado ou retardado no interior da narrativa. No entanto, os pontos de divergência,
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como já citado, são justamente os que definem o tipo de produto final que se é obtido. Se no
cinema a base são os fotogramas, na animação temos os quadros. Daí também surge o termo
animação em quadrinhos ou, como também conhecido, HQ. Assim como nos fotogramas, os
quadros funcionam de maneira a trabalhar a “ilusão” de movimento. Porém, ao invés de
imagens capturadas, em cada quadro é feito um desenho que, para ganhar movimento, tem sua
continuidade no próximo quadro.
Isso nos leva a outro ponto divergente que é a encenação. Enquanto no cinema se
constrói uma cena por meio da encenação inserida em um cenário, na animação não há atores
(no sentido de pessoas encenando) sendo substituídos pelos desenhos. Cria-se personagens
inteiramente por meio do desenho em papel (ou em outras plataformas como, por exemplo,
mesas digitalizadoras) e a partir desse personagem se atribui a personalidade, costumes, entre
outros fatores que determinação a identidade deste na história.
Outro ponto divergente é o meio pelo qual se capta o material. No cinema utiliza-se a
câmera filmadora, enquanto que na animação utiliza-se o lápis, canetas (caneta pena ou caneta
digital), pincéis, papel e/ou mesas digitalizadoras. A escolha dos recursos a serem utilizados
depende do volume da demanda, investimento, entre outros fatores.
Por fim, enquanto que no cinema a montagem se realiza ou por meio da sobreposição
da película ou da montagem do material digital e, portanto, pressupõe-se o uso de
computadores, na animação os desenhos eram concebidos em papel e, posteriormente,
transferidos para folhas de acetato para fazer as montagens. No entanto, como já citado, com
o advento da tecnologia é possível se conceber os desenhos em mesas digitalizadoras para
após fazer a montagem da animação em computador, assim como no cinema digital. Dessa
forma, ainda que com pontos que se distanciam do cinema, a linguagem dos cartoons é
impregnada da linguagem cinematográfica. Daí o termo cinema de animação.
Obviamente, as grandes produções em animações de hoje contam com uma grande
equipe envolvida no processo de elaboração do produto final, sendo ainda, conforme a
necessidade, realizadas contratações de profissionais externos para colaborar na produção.
Esse é o caso de “Apenas um Show”. Com escritório próprio nos Estados Unidos, a equipe de
J. G. Quintel realiza os passos fundamentais da animação como a concepção das histórias,
criação dos personagens, gravação dos diálogos, criação dos cenários, entre outros. No
entanto, a renderização dos cenários não é realizada na sede. O produtor envia os arquivos dos
cenários para um escritório na China onde outra equipe é responsável pela finalização e
renderização dos cenários. Após, os arquivos voltam para a sede nos Estados Unidos onde são
finalmente preparados para ser transmitido pela Cartoon Network.
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Para finalizar, outro ponto importante deve ser abordado, novamente de maneira
breve. Como já levantado anteriormente, verifica-se uma evolução na abordagem das
animações contemporâneas sendo estas ajustadas a linguagem televisiva, o público e o
contexto atual. Nesse sentido, as animações não se atêm apenas em contar uma história com
começo, meio e fim em um único episódio e a identidade dos personagens não são
estruturados a partir de uma visão estática, imutável, ou seja, não se esgota mais uma história
em episódios sem levar em consideração a construção de uma rede de relacionamentos
lógicos e o movimento híbrido das identidades culturais. Assim, cria-se um núcleo para a
partir dele expandi-lo explorando personagens e fatos interconectados distribuídos em uma
produção seriada. Com isso, o espectador é convidado, incitado a imergir no mundo criado,
guiado pelo olhar multifacetado de uma cultura híbrida, mutante e de centros deslocados
(HALL, 2014) que se estrutura continuamente.
Dessa maneira, a animação “Apenas um Show” acaba por ascender a um novo
patamar de produção no qual o cinema de animação é pensado de maneira a se adequar ao
novo perfil de público tendo como foco a dinâmica televisiva e, consequentemente,
retroalimenta o mercado com novos modos de consumo do produto cartoon.

4. BICICLETAS DESCOLADAS
O episódio 47 de “Apenas um Show” intitulado “Bicicletas descoladas” (Cool Bikes)
aborda em sua história a esfera do consumo, da moda e da afirmação identitária dos
personagens Mordecai e Rigby. Em breve sinopse, após uma discussão sobre o estado em que
o Carrinho (nome dado ao veículo principal do parque) foi deixado devido a um “rolê” que
Mordecai e Rigby fizeram pela cidade, os personagens buscam convencer Benson, seu chefe,
de que eles são descolados ainda que este tenha substituído o Carrinho (símbolo de status para
eles) por bicicletas. Para tanto, eles recorrem ao consumo de roupas (moda) para montar uma
identidade que corresponda ao conceito “descolado”.
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IMAGEM 01 – FOCO NA MARCA: O CARRINHO COMO STATUS

IMAGEM 02 – PASSEIO E CONSUMO

IMAGEM 03 – PERSONAGENS EM APRESENTAÇÃO COM O CARRINHO
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IMAGEM 04 – ACEITAÇÃO DOS PERSONAGENS PELO GRUPO JOVEM

Nessa primeira sequência verifica-se a aceitação dos personagens pelo grupo jovem
ao qual eles pertencem por meio do status que o Carrinho lhes confere. Este, ainda que no
mundo real seja associado apenas a trabalho, no universo de Mordecai e Rigby adquire status
de marcas como BMW, AUDI, FERRARI, entre outras marcas automobilísticas almejadas
pelo público jovem por fatores como design e potência. Este fato é evidenciado no close na
marca logo no início do episódio já chamando a atenção ao valor que o Carrinho tem para os
personagens. Outro ponto ligado ao consumo é apresentado na imagem 02 na qual Mordecai e
Rigby estão com duas garotas no banco de trás do Carrinho. O enquadramento mostra
claramente os personagens tomando refrigerante em copos descartáveis, ou seja, essa imagem
remete ao consumo de fast food, prática surgida e disseminada na cultura norte-americana,
ampliada para outros países. Assim, estar entre seus pares e ser popular compreende, além das
atitudes, o consumo e posse do bem material que os evidencie.
Dando continuidade, observa-se a sequência a seguir:

IMAGEM 05 – AS BICICLETAS EM SUBSTITUIÇÃO DO CARRINHO
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IMAGEM 06 – AS BICICLETAS APÓS CUSTOMIZAÇÃO

IMAGEM 07 – MORDECAI E RIGBY E O CONSUMO DE ROUPAS

IMAGEM 08 – FACHADA DA LOJA DAS COOLEST
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IMAGEM 09 – MORDECAI E RIGBY: POSER

IMAGEM 10 – MORDECAI E RIGBY EXIBINDO O
NOVO LOOK EM SUAS BICICLETAS DESCOLADAS

Na sequência acima, verifica-se nos dois primeiros quadros a transformação das
bicicletas, uma vez comuns, customizadas por meio de pintura, troca do assento e inserção de
folha de alumínio nos aros. Para os personagens, a customização é imprescindível para
adequar as bicicletas segundo o padrão do gosto jovem. Em seguida, os quadros apresentam a
sequência na qual Mordecai e Rigby investem no consumo de roupas.
No entanto, eles não consomem apenas roupas, mas sim estilos segundo a moda
vigente entre os indivíduos integrantes do grupo ao qual eles fazem questão de participar.
Assim, eles consomem diversos looks que, conforme o pensamento deles contribuem para a
construção da imagem de “descolados” e, por conseguinte, da estruturação de suas
identidades.
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Para tanto, os figurinos gravitam em torno de cores, texturas, design e acessórios que
refletem o pensamento do grupo em questão e, portanto, por meio do consumo desses estilos
os personagens acabam por se igualar aos seus pares (participantes do grupo) ao passo que
também se destacam do mesmo pela composição híbrida que compõe os looks como
apresentados na imagem a seguir:

IMAGEM 11 – ALGUNS LOOKS MONTADOS PELOS PERSONAGENS
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IMAGEM 12 – TÊNIS: ACESSÓRIO CHAVE DO LOOK JOVEM

IMAGEM 13 – ASCENSÃO DOS PERSONAGENS A UM NOVO
NÍVEL DE REPRESENTATIVIDADE NO GRUPO

IMAGEM 14 – OS SEGUIDORES DOS PERSONAGENS
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A partir da imagem 13, a sequência foca na ascensão da posição dos personagens
perante o grupo. Agora, Mordecai e Rigby chamam a atenção por onde passam, ou seja,
tornaram-se ainda mais populares. Nas imagens evidencia-se o bem de consumo, no caso o
tênis da moda, como fator decisivo para a ascensão. Ao colocar o tênis os personagens
“completam” o look descolado e, automaticamente, alcançam um novo patamar de posição no
grupo ao qual pertencem. Verifica-se tal fato pelo tratamento dado na animação ao ressaltar
Mordecai e Rigby entre as pessoas que o cercam acrescentando um brilho intenso em torno
deles.
Concomitantemente, enquanto

as

pessoas estão a observá-los,

ocorre o

enquadramento sobre um grupo específico que esta usando as mesmas roupas dos
personagens. É importante observar que nessa sequência suas expressões são de interesse e,
aparentemente, de alegria. Dessa maneira, pode-se verificar que Mordecai e Rigby, ao
construírem suas identidades por meio do consumo da moda, acabam por influenciar as
pessoas que fazem parte daquele grupo, evidenciando um movimento de retroalimentação na
qual os indivíduos consomem e refletem modos de vida, ideias, formas de pensamento, entre
outros, influenciando os que estão ao seu redor.
Para tanto, os enquadramentos, as cores, as expressões dos personagens e o
tratamento do tempo na narrativa são elementos que permitem a compreensão do enredo e
reforçam o sentido da temática abordada. O close nos tênis, nas peças de roupas e na marca do
Carrinho, nas expressões do Mordecai e do Rigby, o plano geral que enfatiza a euforia das
pessoas que os cercam e a fachada da loja Das Coolest, o plano médio utilizado para
apresentar os vários looks adotados pelos personagens, entre outros, fazem parte da
montagem, da manipulação de uma linguagem audiovisual impregnada de ritmo que incita o
público a adentrar no universo de Mordecai e Rigby.
Para finalizar a análise, faz-se necessário situar a importância do imaginário e do
fantástico no desenvolvimento da narrativa que, em especial no episódio 47, são empregados
de maneira a incitar um questionamento sobre identidade e consumo da moda.
Nesse sentido, ao abordar sobre a construção e afirmação da identidade dos
personagens com base na montagem de diferentes estilos, incita-se um imaginário sobre o
mundo que há por trás daquelas representações, ou seja, o espectador é levado a imaginar que
ao adotar uma identidade “descolada” com ela todo um modo de vida, um universo em
específico, se faz presente. Portanto, por meio do imaginário, o espectador parte de
informações concretas (moda) e incursiona na transcendência dos valores atribuídos à prática
da construção da identidade quando atrelada ao consumo. Por sua vez, o fantástico trabalha de
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maneira a inserir o inusitado no enredo, tornando possível o desenrolar de uma trama que
ultrapassa os limites do possível. Com isso, o espectador é levado a universos desconhecidos,
depara-se com seres mágicos e presencia a resolução de questões aparentemente simples por
meio de soluções surpreendentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos pressupostos apresentados no decorrer do texto, verifica-se no episódio
47 intitulado “Bicicletas descoladas” da animação “Apenas um Show” de J. G. Quintel, a
intrínseca relação entre a construção da identidade por meio do consumo, em particular, da
moda. Para tanto, a animação utiliza-se de um enredo que compreende o campo semântico do
universo dos jovens e suas relações com os bens de consumo na clara intenção de
construir/afirmar uma identidade perante o grupo.
Por razões diversas tecidas na história, a animação refuta a simples ação do
consumir, ou seja, há no enredo o objetivo de discutir a relação entre os personagens
Mordecai e Rigby com o consumo e a própria identidade para o posicionamento destes no
grupo ao qual eles fazem parte. Dessa maneira, a animação é estruturada a partir de
especificidades de uma geração que transita por entre identidades múltiplas, fragmentadas e
descentradas, características inerentes a uma sociedade líquida que se constitui a partir da
queda de fronteiras e ascensão de culturas convergentes.
Assim, produções como as animações, concebidas especificamente para a televisão,
dialogam com um público (ainda que infantil/jovem) que pensa, vê e interage com o mundo
ao seu redor de maneira muito diferente quando comparado com gerações de 10 ou 20 anos
atrás. Ou seja, as histórias e as maneiras de contá-las precisam ser moldadas a essa nova
maneira de lidar com o mundo. Trazer questões como a identidade e o consumo para os
enredos torna-se uma prática necessária para a reflexão do “eu”, o outro e a sociedade, ainda
que o público-alvo seja infantil/jovem, mas não necessariamente imaturo para tal abordagem.
Nesse sentido, a narrativa do episódio “Bicicletas descoladas” acaba por incitar o
jovem espectador a imergir num mundo onde o inusitado, o fantástico e o imaginário são
elementos fundantes de um cotidiano e, justamente devido a esta imersão, o cartoon consegue
inserir o público na trama e discutir a proposta da construção da identidade e do consumo da
moda. Dessa maneira, a partir de uma linguagem dinâmica que transcende o real e provoca o
que de fantástico há por trás da trama, “Apenas um Show” dialoga com seu público (ao menos
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quase) “de igual para igual”, pois a animação explora o cotidiano, o campo semântico, a
linguagem do universo no qual o mesmo público esta inserido e o traz para o enredo, fato este
que reafirma o movimento de retroalimentação da linguagem, cultura e consumo no cerne de
uma sociedade mutante, líquida.
De posse desses pressupostos, volta-se o olhar à Publicidade, ainda que brevemente,
como forma de reflexão sobre os caminhos a serem percorridos pela área num futuro próximo.
Ora, uma vez que hoje a questão da imersão é uma abordagem recorrente ao público
infantil/jovem e estes, por sua vez, já entendem essa linguagem como “normal”, como a
Publicidade deverá lidar com esse mesmo público daqui a alguns anos de maneira a manter a
mesma atenção e garantir a persuasão justamente quando eles terão maior poder de decisão e
compra? Quais estratégias e ferramentas a Publicidade deverá utilizar para convencer um
público que hoje encara com naturalidade a transcendência, a imersão e uma narrativa que
trabalha a partir de produções audiovisuais seriadas numa construção contínua de mundos
expandidos e interligados? Se hoje, a Publicidade utiliza-se, por exemplo, do transmídia
storytelling como uma ferramenta eficaz junto ao público por proporcionar a imersão deste no
mundo criado pela e para a marca, será que o público infantil/jovem de hoje ainda vai se
encantar com essa estratégia daqui a alguns anos? Como a Publicidade lidará com esse
movimento?
Por fim, refletir sobre essas questões pertinentes à Publicidade pressupõe um olhar
mais aprofundado sobre a própria área, as produções midiáticas, a sociedade e o indivíduo,
levando sempre em consideração os movimentos constantes tanto do contexto, do sujeito
como da comunicação para, somente então, arriscar-se a levantar possíveis caminhos e
abordagens. Dessa maneira, é lançado o primeiro passo de muitos que se seguirão no decorrer
dessa investigação que se desdobrará em trabalho futuro no qual lidar com o líquido, o
fragmentado, o fantástico será apenas mais um dos desafios na busca do conhecimento sobre
grande um show.
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CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE DA PERSONAGEM RACHEL GREEN NA
SÉRIE FRIENDS1

Mônica Karpinski2
Iris Tomita3
RESUMO
Séries norte-americanas são veiculadas por todo o mundo. Com Friends não foi diferente.
Mesmo tendo seu encerramento há mais de uma década, a série ainda é lembrada e assistida
por muitos jovens e adultos espalhados por todos os lugares. Pensando nisso, objetivou-se,
nesse artigo, analisar a construção da subjetividade da personagem Rachel Green durante o
episódio piloto da série, apresentando e relacionando as características dos conflitos de
personalidade típicos da contemporaneidade, atentando para o tema identidade feminina e
consumo, com seus conflitos e ansiedades, na mídia, especificamente na TV, levando em
conta sua contextualização com a época e a sociedade inserida. A investigação tem cunho
qualitativo e apresenta uma pesquisa bibliográfica com reflexões sobre identidade,
subjetividade e estereótipos representados no papel da personagem da série. Por meio de
análise técnica de construção de personagens, buscou-se compreender as marcas culturais da
sociedade contemporânea contempladas na série. As situações e representações construídas no
objeto de estudo são comuns aos telespectadores, indivíduo inserido no mundo
contemporâneo, o qual tem seus desejos, ansiedades, inseguranças, dificuldades expressos na
cultura da mídia.
Palavras-chave: Friends. Contemporaneidade. Identidade. Consumo.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, são veiculadas diversas séries voltadas para o entretenimento de grande
número de jovens e adultos. Disponíveis em TV aberta, fechada, boxes de DVDs e
principalmente na internet, as séries tomaram conta do lazer na atualidade. Apesar do gênero
ser produzido há décadas, com a facilidade do download e sites como Netflix, o consumo
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desse estilo de teledramaturgia se intensificou e está numa escala ascendente. Séries longas
como Lost, antigas como Friends, em curso como Orange is the new Black, e já encerradas
como How I met your mother, estão a total disposição de seus fãs e curiosos para ver e rever
em qualquer lugar e em qualquer ordem, dependendo da vontade de quem quer assistir.
Percebendo essa movimentação da cultura e do modo com que os telespectadores
buscam entreter-se, o projeto de pesquisa justifica-se por esse interesse das pessoas no
consumo desse gênero de produto midiático e pelas construções identitárias possibilitadas
pelas mídias televisivas, especificamente na série Friends, que constrói personagens com
identidades e características que vem ao encontro das contradições e da complexidade da
subjetividade na sociedade atual.
Essa compreensão de séries populares como Friends contribuir para compreender
nossa sociedade contemporânea, pois, segundo Kellner (2011, p.14), “entender o porquê da
popularidade de certas produções pode elucidar o meio social em que elas nascem e circulam,
podendo, portanto, levar-nos a perceber o que está acontecendo nas sociedades e nas culturas
contemporâneas”.
A proposta deste trabalho é analisar a representação feminina da personagem Rachel
Green na série norte-americana Friends, apresentada entre 1994 e 2004, em que era retratado
o cotidiano de seis grandes amigos, entre eles a personagem que será o objeto de análise da
presente investigação. Suas necessidades e desejos, vitórias e fracassos, dentre outros
caminhos comumente vividos por jovens, são trazidos pelo enredo, carregados de
estereotipização e humor.
O seriado arrecadou cinco Prêmios Emmy, um Globo de Ouro, dois SAG Awards, e
56 outros prêmios com 172 nomeações. Seu grande sucesso entre os telespectadores se
espalhou pelo mundo, levando os costumes dos amigos que viviam em Manhattan,
na cidade de Nova Iorque, para além de suas fronteiras nacionais, e ainda hoje mantêm fãs
que começaram a assistir a série desde o seu início, há mais de vinte anos, e também aos
muitos que a conhecem e viraram seus fãs mesmo após seu término.
Com o grande número de personagens principais, os esforços para manter o formato
do conjunto, sem que um dos membros dominasse a trama, foram imensos. Seguir o desejo de
um dos criadores, David Crane, para que as seis personagens fossem igualmente importantes,
exigiu que todo o elenco se unisse, e, além de entrarem sempre nas mesmas categorias para os
prêmios de atuação e optarem por negociações coletivas, em vez de salários individuais, os
atores pediram para aparecerem sempre juntos, como nas fotos de capas de revistas. Tudo isso
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acaba por tornar a escolha de apenas uma personagem para o estudo em profundidade mais
complexa, pois não há predominância de nenhum deles.
O presente artigo apresenta as características dos conflitos de personalidade típicos da
sociedade moderna, com especial olhar sobre o tema identidade feminina, com seus conflitos
e ansiedades, na mídia, especificamente na TV, e sua contextualização com a época e a
sociedade inserida.
Em seguida é apresentado de que forma esses conflitos são representados na série e a
maneira como isso se torna uma das estratégias para que o telespectador crie identificação.
O episódio em que será analisada a personagem Rachel, representada por Jannifer
Aniston, será o piloto, nomeado como The One Where Monica Gets a Roommate.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO E IDENTIDADE
A série Friends e o objeto de estudo, a personagem Rachel, são elementos inseridos
em uma determinada sociedade e um espaço de tempo, o que torna essencial uma análise mais
detalhada desse período, pois “devemos nos mover do texto para seu contexto, para a cultura e
a sociedade que constituem o texto” (KELLNER, 2011, p. 42) e então, dessa maneira, ler e
interpretar o que se deseja.
Segundo Kellner (2011), o fato do objeto de estudo fazer parte da mídia norteamericana e sua cultura, não nos traz grandes problemas, visto que, embora haja
controvérsias, a cultura dos Estados Unidos está sendo cada vez mais exportada para todo o
mundo, onde suas formas dominantes e globalizadas de mídia estão invadindo outras culturas
de diferentes regiões, tornando populares os fenômenos nela encontrados, o que leva a crer
que o estudo apresentado é de interesse global.
Concordando com isso e mostrando a capacidade de interferência dessa globalização
nos indivíduos, principalmente na construção de sua subjetividade, Hall (2002) diz:
Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam
possibilidades de “identidades partilhadas” - com “consumidores” para
os mesmos bens, “clientes” para os mesmo serviços, “públicos” para as
mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão bastante
distantes umas das outras no espaço e no tempo. (HALL, 2002, p. 74).

As chamadas identidades partilhadas possibilitam a identificação de um público
brasileiro em uma série norte-americana, pois o sujeito está disposto a aceitar um novo hábito,
uma nova forma de pensar e agir mais facilmente, pela frouxidão de sua identidade, sua
incerteza de quem realmente é e, com isso, sua incessante busca por identificação.
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Segundo o mesmo autor, na medida em que se intensifica a mediação do mercado
global de estilos, lugares, imagens da mídia e sistemas de comunicação globalmente
interligados com a vida social, cresce também o número de identidades que “flutuam
livremente”, as quais estão desvinculadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos.
Hall (2002) também conclui, ainda que de forma provisória que
[...] a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as
identidades centradas e “fechadas” de uma cultura nacional. Ela tem um
efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de
possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as
identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas;
menos fixas, unificadas ou trans-historicas. (HALL, 2002, p. 87).

Com essa grande fluidez de papéis e valores sociais, Gonçalves (2009, p. 186) afirma
que “[...] as identidades deixam de ser fixas e sem ambiguidades, exigindo-se ainda mais dos
indivíduos a capacidade de escolha, porque somente assim ele pode situar-se no todo social.”
E, com tantas ofertas de modos de ser, sem garantias seguras sobre o acerto das escolhas, a
tarefa de escolher e negociar sua identidade, de acordo com os meios que ele percorre, tornase difícil.
Para Bondía (2002 apud GONÇALVES, 2009, p. 193) “o excesso de trabalho,
informação, opinião e particularmente a falta de tempo, também colaboram, também são
obstáculos a experiências mais satisfatórias.” Todo esse excesso produz um sujeito
“consumidor voraz e insaciável de noticias novidades, um curioso impenitente, eternamente
insatisfeito” (BONDÍA, 2002, p.23).
O consumo, por si só, é considerado uma cultura que promove a lógica da sucessão de
instantes, do efêmero, contribuindo ainda mais para a manutenção de identidades fluídas e
flexíveis, próprias dessa nova fase da modernidade, onde as experiências e relações são
pautadas igualmente pela instantaneidade, ou seja, pelo “curto prazo” de sua existência.
(GONÇALVES, 2009, p. 193).
Segundo Mattias (2012), o que torna a vida de compras atrativa é a oferta abundante
de novos começos, chances de “renascer”.
Embora essa oferta possa ser ocasionalmente percebida como
fraudulenta e, em última instância, frustrante, a estratégia da atenção
contínua à construção e reconstrução da auto-identidade, com a ajuda
dos kits identitários fornecidos pelo mercado, continuará sendo a única
estratégia plausível ou “razoável” que se pode seguir num ambiente
caleidoscopicamente instável no qual “projetos para toda a vida” e
planos de longo prazo não são propostas realistas, além de serem vistos
com insensatos e desaconselháveis. (BAUMAN, 2008, apud MATTIA,
2012, p.7).
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3. CULTURA DE MÍDIA4 - TELEVISÃO
Seguindo a lógica do consumismo, intrínseco à industrialização e produção em
massa, a televisão, um dos meios pelo qual a série Friends é propagada, é um dos
representantes da cultura de mídia industrial, onde a produção também é em massa, de acordo
com tipos (gêneros), segundo fórmulas, códigos e normas convencionais. Segundo Kellner
(2011) essa
é, portanto, uma forma de cultura comercial, e seus produtos são
mercadorias que tentam atrair o lucro privado produzido por empresas
gigantescas que estão interessadas na acumulação de capital. A cultura
da mídia almeja grande audiência; por isso, deve ser eco de assuntos e
preocupações. (KELLNER, 2011, p. 9).

Assim, essa cultura da mídia é capaz de “moldar a vida diária, influenciando o modo
como as pessoas pensam e se comportam, como se veem e vêm os outros e como constroem
sua própria identidade” (KELLNER, 2011, p. 10), pois trata de assuntos e temas atuais da
vida social contemporânea.
O rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural
fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bemsucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da mídia
também fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu
senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de
“nós” e “eles”. Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os
valores mais profundos: define o que é considerado bom ou mau,
positivo ou negativo, moral ou imoral. As narrativas e as imagens
veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos e os recursos que
ajudam a construir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos
em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura veiculada pela mídia
fornece o material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se
inserem nas sociedades tecnocaptalistas contemporâneas, produzindo
uma nova forma de cultura global.” (KELLNER, 2011, p. 9).
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Contudo, ainda segundo o mesmo autor, essa identificação e aceitação de ideologias
transpassada pelas telas das televisões, por exemplo, não vem em um sistema de doutrinação,
de forma rígida, induzindo à concordância, mas sim através de prazeres propiciados pela
mídia e consumo. “O entretenimento oferecido por esses meios frequentemente é
agradabilíssimo e utiliza instrumentos visuais e auditivos, usando o espetáculo para seduzir o
publico e levá-lo a identificar-se com certas opiniões, atitudes, sentimentos e disposições.”
(KELLNER, 2011, p. 11). Em uma pesquisa elaborada por Medeiros (2015) com fãs da série
Friends, foi possível observar que entre alguns fãs
é característico a identificação destes com certo personagem ou com
alguma relação social estabelecida na série. Ou seja, os receptores se
vêem de alguma forma ligados à série e buscam conselho ou lições na
mesma. Outros buscam dicas de padrões de beleza, tendências ou até
mesmo inspiração para realizar as atividades do dia-a-dia.
(MEDEIROS, 2015, p.7).

Para isso acontecer e, consequentemente, o sucesso dos produtos midiáticos
televisivos ser real, os produtores acreditam e apostam que o público se diverte mais com
histórias e narrativas que contenham personagens, argumentos, convenções e mensagens
familiares e reconhecíeis, e com gêneros bem conhecidos (KELLNER, 2011, p. 301), levando
os telespectadores ao encontro da expressão na cultura da mídia de, não só cenas da fachada
ideológica de uma sociedade de consumo feliz e segura, mas sim os desejos, as ansiedades e
as inseguranças das pessoas comuns (KELLNER, 2011, p. 15), mas sem deixar de lado certa
idealização. Ainda segundo a pesquisa citada anteriormente, percebeu-se que, entre os fãs da
série são unânimes ao relatar que “assistem Friends por ela retratar o meio e o cotidiano
jovem com uma abordagem leve, engraçada e não muito distante da realidade. Eles também
afirmam que a série valoriza a amizade e os valores éticos e morais que afirmam possuir”
(MEDEIROS, 2015, p.6).
Concomitante a tudo isso, a partir dos anos 60 começa uma grande repercussão dos
movimentos feministas que se organizam na Europa e Estados Unidos, também sentida em
todo o mundo, com lançamentos de livros e disseminação de ideias por grandes mulheres
fundadoras e líderes do movimento. Com a potencialização das discussões sobre a temática
feminina, viu-se a necessidade de incorporação por meio das mídias sobre esses ideais, pois
“sem dúvida, as mutações sociais ocorridas no mundo modificam as representações coletivas
e, por consequência, repercutem na mídia, a qual se atualiza disseminando as novas formas de
vida feminina na sociedade.” (RUBIM, 2001, p. 9).
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As funções sociais antes naturalizadas, nas quais a mulher só tinha representação no
espaço da vida doméstica, onde exercia, inteiramente devotada, a função de mãe e esposa,
sem direitos, desejos e vontades, significando uma vida completamente subsumida a uma
ordem familiar hierarquizada, onde o homem é chefe e donatário daquele território, é aos
poucos desnaturalizadas pela sociedade contemporânea, onde se dá o nascimento da mulher
enquanto sujeito integralizado, que rejeita atitudes de opressão, de cerceamento da liberdade e
que reivindica direitos iguais para homens e mulheres, tanto na vida privada, quanto no
espaço público. Plataformas inteiramente sintonizadas com os valores do indivíduo moderno,
para o qual as noções de “igualdade” e “liberdade” estão associadas a uma vida mais
individualista e com mais possibilidade de prazer. (RUBIN, 2001, p. 8). Diante dessa nova
forma de ver e retratar os indivíduos e, como exemplifica Landowski (2002 apud NEVES p.
157) além da urgência em recolocar na sociedade aqueles que por muito tempo não tiveram
voz, é preciso que o outro seja reinserido na sociedade como um ser crítico para que, assim,
possa se tornar ser agente autônomo de sua vida.
4. UNIVERSO DE FRIENDS
O interesse pela cultura da mídia por meio das séries televisivas conduz à importância
de se observar que a escolha pela análise de filme exige uma observação detalhada, com o
objetivo de criar proximidade ou distanciamento pela caracterização do filme. Para isso, o
artigo buscou apoio em Penafria (2009) quando apresenta a possibilidade de analisar um filme
por sua textualidade, por seu conteúdo ou por sua poética.
Ao compreender que analisar um filme pode envolver diversas categorias e olhares,
optou-se pela análise de conteúdo por possibilitar olhar o filme como um conjunto de relações
num contexto social, cultural, político, econômico e estético. Dessa forma foi escolhida a série
Friends, uma produção norte americana criada por Marta Kauffman e David Crane, que teve
seu episódio piloto lançado em 22 de setembro de 1994 e seu ultimo episódio apresentado no
dia 6 de maio de 2004, e ainda hoje vai ao ar diariamente na Waner Channel além de estar
disponível em sua totalidade no site como Netiflix e de download. Teve um total de 238
episódios, com em média 22 minutos cada, divididos em 10 temporadas. Tornou-se a comedia
mais assistida da televisão americana, mas seu sucesso foi mundial, com uma das maiores
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audiências da história da televisão, tendo aproximadamente 236.15 milhão de receptores em
todas as dez temporadas.
As comédias de situação, também chamadas de sitcoms, categoria a qual Friends se
insere, normalmente são gravados perante uma audiência ao vivo e tem seu humor criado a
partir de situações cotidianas e comuns ao dia-a-dia do telespectador. As filmagens da série
ocorreram no Warner Bros Studios, em Burbank, Califórnia. Os personagens, com grande
potencial humorístico gerada pela sua estereotipização exagerada, permanecem no decorrem
de toda a série e, em Friends, as personagens principais são os seis amigos: Monica, Rachel,
Phoebe, Joey, Ross e Chandler, que moram em Nova Iorque e buscam passar juntos e da
melhor maneira os bons ou maus momentos de suas vidas. O cotidiano do grupo,
normalmente retratado nos apartamentos das próprias personagens ou na cafeteria Central
Perk, como também seus anseios, sexualidades, amores, trabalhos, amizades e estereótipos de
cada personagem constituem a base para o humor do seriado. (KOGLIN, 2008).
De forma muito simplista, a descrição sintética e não tão rigorosa das características
das personagens centrais da série Friends, se faz necessária para tornar visíveis as
singularidades da representação de cada protagonista da série.
A personagem Monica Geller, representada pela atriz Courteney Cox Arquette, é uma
chefe de cozinha obcecada por limpeza e com um espírito esportivo sem igual. Sua infância e
adolescência na maioria das vezes são lembradas para gozações e para sua tristeza devido ao
seu excesso de peso. Seu apartamento é um lugar que todos gostam de ficar e sua principal
característica é a organização e a necessidade de manter sua vida sob total controle.
Rachel Green, simulada por Jannifer Aniston, que é o objeto de análise desse artigo, é
a melhor amiga de Monica desde a época da escola. Apresenta-se como um estereótipo de
comportamento de menina mimada, o qual emerge de atitudes, comportamentos e vestimenta.
A excêntrica Phoebe Buffay, interpretada por Lisa Kudrow, que durante o desenrolar
da série trabalha como musicista e massagista, teve uma vida difícil antes de conhecer seus
colegas. Além de sair de casa aos 14 anos e morar na rua por um tempo, teve sua mãe morta
por suicídio, o abandono do pai e o padrasto preso. Seu relacionamento com sua irmã gêmea,
Ursula, é péssimo, e só descobriu seu meio-irmão, Frank, depois de uma certa idade. Apesar
de tudo isso ela é uma pessoa sempre otimista, às vezes ingênua, inocente, e sempre
imprevisível, criando situações humorísticas por meio de respostas inesperadas tanto para
seus amigos quanto para os telespectadores. Joey Tribbiani, apresentado pelo ator Matt
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LeBlanc, é colega de quarto de Chandler, e ganha a vida como ator. O auge da sua carreira
como artista é na telenovela Days of our Lives, como Dr. Drake Ramoray. Tem fama de
mulherengo e, na maioria das vezes, é caracterizado como ignorante.
Ross Geller, representado por David Schwimmer, irmão mais velho de Monica e
professor de paleontologia, é muito inteligente e apaixonado por Rachel desde o colegial.
Seus três divórcios frequentemente são motivos de gozação entre os amigos. Seu primeiro
casamento foi com Carol, que apesar de lésbica foi mãe de seu primeiro filho, Ben.
A britânica Emily foi esposa de seu segundo casamento fracassado. E a amada Rachel Green
que, apesar de casarem-se bêbados em Las Vegas, matem um relacionamento nada estável
durante toda a série e, em uma de suas idas e vindas tiveram uma filha, Emma.
Para completar o grupo dos seis amigos, o personagem interpretado por Matthew
Perry, Chandler Bing, é um dos personagens mais cômico, conhecido por seu humor
sarcástico. Tem sua profissão como algo enigmático, pois nem sempre fica claro o cargo que
exerce, mas sabe-se que é com processamento de dados. Somente na 9ª temporada ele demitese e começa a trabalhar com publicidade, sendo o que ele realmente gosta de fazer. Uma de
suas principais fontes de humor são suas atitudes e comportamentos que, em alguns casos,
fazem-no parecer homossexual. Seu pai travesti também faz com que esses rumores
aumentem. Teve um relacionamento sério com a irritante, mas memorável Janice,
eternamente conhecida pela velha e inconfundível frase: "Oh... my... God!". Contudo esse
relacionamento é deixado de lado e abre espaço para um futuro e duradouro casamento com
Monica.
A história começa com Phoebe, Monica, Chandler e Joey conversando na cafeteria
Central Perk, e ao longo do primeiro episódio Ross e Rachel aparecem para completar o
grupo, e a partir de então se inicia o desenrolar de uma comédia baseada na amizade, amor e
companheirismo dos seis, entre triunfos e fracassos.
Outro detalhe que também se revela importante é a música tema da série, “I’ll be there
for you”, criada pela banda The Rembrandts, a qual, já nos primeiros minutos da série, é
capaz de passar a ideia central do programa e inserir o telespectador em seu contexto, pois sua
letra retrata alguns fracassos da vida, mas principalmente a amizade e o companheirismo,
onde mostra que, indiferente das circunstâncias, verdadeiros amigos estarão sempre lado a
lado.
5. A PERSONAGEM
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Por que Rachel Green?
Diante de um grande número de protagonistas presentes na série representados por
bons atores, além de personagens bem construídos com suas muitas características
individuais, viu-se a necessidade de escolha de somente uma para um estudo mais
aprofundado e preciso. A preferência por personagens femininas foi indiscutível, contudo,
eleger apenas uma entre Phoebe, Rachel e Mônica foi difícil, mas necessário para delimitar a
investigação.
Apesar da constante luta dos produtores, nota-se um pequeno destaque para Rachel no
episódio piloto, titulado The One Where Monica Gets a Roommate, pois ela era a integrante
que faltava para completar o grupo de 6 amigos, e também enfrenta uma das maiores decisões
de sua vida. Essa pequena evidência inicial despertou o interesse em estudar sua construção
nesse primeiro episódio.
Rachel Green é uma garota que nasceu em uma realidade diferente da maioria, com
muito poder aquisitivo. Sua infância foi regada por mimos que muitas vezes assustam os
demais amigos pela ostentação, como iates e pôneis. Filha de pais ricos, sempre foi muito
mimada, característica que carrega por praticamente toda a série.
Após abandonar o noivo no altar, ainda vestida de noiva, procura pela única pessoa
que conhece em Manhattan, Mônica, sua amiga do colegial. O encontro se dá em um dos
principais cenários de Friends, o famoso e preferido local de encontro dos amigos, Central
Perk, onde todos já estão reunidos. Mônica acaba por acolher a amiga em seu apartamento e a
partir disso o grupo inseparável dos seis amigos é formado.
Vendo-se obrigada a se desligar financeiramente dos pais, Rachel teve grandes
dificuldades em encontrar um emprego, pois sua dependência dos pais, junto com a
inexperiência em qualquer área do mercado de trabalho até mesmo de procurar um emprego,
faz o choque com a nova realidade ser ainda maior.
Seu primeiro trabalho foi como garçonete no próprio café Central Perk, onde, sempre
muito desastrada e desligada, se sentia insatisfeita com a profissão. Contudo, no decorre das
temporadas, especificamente na quinta temporada, Rachel transforma-se em uma vendedora
na Ralph Lauren, após já ter adquirido experiência na Bloomingdale's, famosas lojas de moda,
sendo então bem-sucedida e realizada profissionalmente. Isso mostra que, embora tenha
passado por dificuldades, a ascensão e o sucesso tão desejados na modernidade traz à tona as
possibilidades de mudanças, de novos caminhos a serem traçados, os quais antes eram
inimagináveis.
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Durante toda a série Friends, Rachel se transforma de uma garota dependente e
aterrorizada com o “mundo real”, para uma mulher decidida, amiga, responsável, trabalhadora
e mãe.
Em análise a essa construção, nota-se que, como contraposto ao “folclore
antropológico e sociológico” o qual propunha que “nas sociedades tradicionais a identidade
era fixa, sólida e estável” (KELLNER, 2011, p. 295), na primeira temporada da série Friends
a personagem Rachel passa por uma de suas maiores crises de identidades, pois se depara com
uma nova realidade de vida: a independência longe do sustento de seus pais. Rachel é uma
mulher que, simplesmente, resolveu viver. Decidiu desvincular-se de sua vida preestabelecida
e usar suas potencialidades de ser humano, que ela percebe que existem dentro de si, mais ou
menos adormecidas, mal desenvolvidas, semi-usadas, as suas virtudes e defeitos, vícios ou
fantasias, capacidade ociosa, conhecimentos, afetividade.
Desde seu nascimento, sua vida estava traçada a viver em “berços de ouro”, pois,
como ela mesma diz, só deixaria de ser sustentada pela família quando se casasse, e a partir de
então dependeria de seu marido. Essa trajetória de vida fixada de antemão dava a ela uma
suposta segurança e estabilidade, não só financeira, mas também ideológica.
Contudo, a sociedade moderna em que ela está inserida possibilita mudanças radicais
em seu caminho, como o abandono de Berry, seu futuro marido, no altar. Essa decisão a faz
tomar grandes escolhas e ir de frente com os seus próprios princípios e valores que, muito
provável, à ela foram impostos, pois como vemos na cena que está ao telefone com seu pai ,
Rachel pede desculpas à ele por não querer se casar com um cara que ela não ama e, após o
breve silencio durante a ligação seguida de sua resposta “pra mim, importa”, subentende-se
que seu pai disse algo do tipo que, não amar Barry não importava.
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FONTE: PRIMEIRO EPISÓDIO DA PRIMEIRA TEMPORADA DE FRIENDS (A PARTIR DE 5’30’’).

Essa percepção de mulher apenas formada para ser esposa, mãe e dona de casa,
ligeiramente abalada não só pela personagem, mas pela nova sociedade em que ela está
inserida, permite novas escolha e possibilidades, o que dá à Rachel os confusos descaminhos
de uma mulher desquitada, sobrevivente de um futuro casamento falido, livre para recomeçar,
independente e com total controle da própria vida, visto por Monica com uma boa
oportunidade.

FONTE: PRIMEIRO EPISÓDIO DA PRIMEIRA TEMPORADA DE FRIENDS (A PARTIR DE 7’20’’).

Nesse trecho, podemos identificar os conflitos da contemporaneidade já explicitados
por Kellner (2011), uma vez que grandes mudanças e possibilidades, consequência de
identidades mais móveis, múltiplas, reflexivas e sujeitas a mudanças e inovações, geram no
individuo medo e incerteza das decisões. Uma das implicações que a modernidade traz é a
mulher no mercado de trabalho, que deixou de ser sustentada pelos pais e não espera mais
pelo marido que a sustente.
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Inserida no “novo mundo real” dos amigos, nota-se grandes dificuldades por parte da
personagem em fazer coisas simples, como um café, e até mais complexos como arranjar um
emprego, mesmo sendo todos fatos comuns ao cotidiano dos outros 5 amigos.
A problemática de trabalhar é tamanha para Rachel que ela não só via-se desafiada
pela inexperiência no mercado de trabalho, mas também o essencial, que é a necessidade de
ter uma renda proveniente de seu próprio suor para sobreviver.

FONTE: PRIMEIRO EPISÓDIO DA PRIMEIRA TEMPORADA DE FRIENDS (A PARTIR DE 15’30’’).

Deixar os velhos hábitos de “filha de papai” também foram passos difíceis a serem
dados, como demonstrou no momento que, em vez de procurar um emprego, deixou-se levar
por uma liquidação de botas, esquecendo que, ao utilizar o cartão de créditos, o valor seria
debitado da conta de seu pai. Acredita-se que a vida da Rachel, anterior a sua decisão de
morar com sua amiga Mônica e tornar-se independente dos pais ou marido, fadada pelo
consumismo, tenha dado a ela uma busca constante pelo efêmero, pelo consumismo
momentâneo e com, isso a gratificação momentânea, dando a ela um ar de insatisfeita. Isso é
assistido na sociedade atual, onde pessoas sentem-se satisfeitas e felizes no momento de
consumo, mas tornam-se insatisfeita em fração de segundos.
Diante dessa situação os amigos tiveram um papel importante em ajudá-la a livrar-se
daquilo que a aprendia no modo de vida que levava ainda dependente dos pais. Todos
reunidos em volta da mesa no apartamento de Monica fazem pressão psicológica para
incentivá-la a cortar os cartões de credito, forçando-a real e definitivamente a levar uma vida
diferente da que levava até então.
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FONTE: PRIMEIRO EPISÓDIO DA PRIMEIRA TEMPORADA DE FRIENDS (A PARTIR DE 18’50’’).

Logo após esse grande passo dado, a personagem Monica abraça-a e, ironizando,
acolhe-a nesse novo mundo dizendo, paradoxalmente, que ele é uma droga e ela irá adorar.

FONTE: PRIMEIRO EPISÓDIO DA PRIMEIRA TEMPORADA DE FRIENDS (A PARTIR DE 19’50’’).

Rachel vê-se arremessada no turbilhão de possibilidades do “mundo real”
e passa a viver as tensões e as ambiguidades dessa nova inscrição societária, distante e
distinta da anterior, longe de ser resolvida, segura, ou certa de um horizonte de realização e
felicidade. Contudo, durante a série, com o desenrolar das histórias, Rachel adapta-se a esse
novo modo de vida. Essa sua grande mudança já é vista na primeira temporada quando suas
antigas amigas, de quando ainda era mimada e dependente, vão visitá-la em seu trabalho
como garçonete no Central Perk. As diferenças entre as três amigas e Rachel na forma de
pensar e agir ficam evidentes.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentado é resultado de uma investigação realizada em um Programa de
Iniciação Cientifica, buscou, através da análise da personagem Rachel Green no primeiro
episódio da primeira temporada de Friends, detalhar e entender a construção da subjetividade
da mesma, relacionando temas da contemporaneidade que envolvem o indivíduo, como
identidade, consumo e feminino.
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A análise das cenas, intrínseco as fundamentações, permitiu revelar que as situações e
representações construídas no objeto de estudo são comuns aos telespectadores, indivíduo
inserido no mundo contemporâneo, o qual tem seus desejos, ansiedade, inseguranças,
dificuldades expressos na cultura da mídia, por meio de séries e, especificamente,
personagens, como Rachel.
No episódio escolhido, a personagem passa por diversas situações que representam as
inseguranças típicas da contemporaneidade. Nesse sentido, apresentar cenas do cotidiano
pode ter sido significativo para o público criar identificação, resultando em uma das séries de
maior sucesso entre tantos produtos midiáticos.
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ICONOGRAFIAS DO HABITAT: ESTUDO ANTROPOLÓGICO DA
RELAÇÃO DAS PESSOAS COM SUAS MORADIAS1
Barbara Monteiro Martins de Oliveira2
Hertz Wendel de Camargo3
RESUMO
Este estudo apresenta as metodologias e aportes teóricos do trabalho de conclusão do curso de
Publicidade e Propaganda da UFPR o qual pretende realizar uma pesquisa antropológica do
consumo e da relação das pessoas com seus imóveis, especificamente o “estúdio” –
apartamentos de até 30m2 – localizados na cidade de Curitiba. Sabe-se que a arquitetura e o
design são elementos visuais que transparecem hábitos, comportamentos e cultura. Para
verificarmos tais fundamentos, será aplicado o método da entrevista em profundidade, numa
mostra de quinze (15) pessoas em um empreendimento com estúdios que, por motivos
diversos, escolheram viver em poucos metros quadrados, com o mínimo necessário. Como há
percepções intangíveis que só são obtidas dentro do ambiente do entrevistado, o espaço
também deverá ser compreendido como objeto de análise por meio do seu registro
fotográfico. A partir dessa pesquisa, busca-se compreender a relação das pessoas com sua
moradia, seus estilos de vida e os rituais de posse – personalização de objetos e espaços,
refletindo sentidos culturais entre o morador e seu habitat.
Palavras-chave: Moradia. Comportamento. Antropologia do Consumo. Personalização.

1. INTRODUÇÃO
A crescente procura por apartamentos com poucos metros quadrados levou as
incorporadoras a se adaptarem ao novo nicho de mercado e a lançarem empreendimentos
menores com apartamentos pequenos chamados estúdios – quitinetes.
Apesar da cultura de consumo em que estamos inseridos e é descrita por Baudrillard
(2008) como uma sociedade que está cada vez mais rodeada por objetos, há uma tendência
emergindo que preza o despojamento e o consumo consciente. Viver somente com o
1
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em Comunicação – ENPECOM.
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necessário é um lema que essas pessoas seguem. Em busca de um lugar mais calmo em que
possam ter mais experiências do que bens materiais.
Ainda assim essas pessoas consomem mesmo que minimamente, e os objetos que
possuem, a maneira como decoram suas moradias, dizem muito sobre seu estilo de vida.
Segundo Baudrillard (2008) “Já não consumimos coisas, mas somente signos.”. Cada objeto
escolhido, cada móvel posicionado nos cômodos do ambiente tem um significado. Consumir
signos é atribuir à coisa mais do que uma utilidade prática – a cadeira deixa de ser um objeto
de se sentar e passa a representar sofisticação e bom gosto, o abajur torna o lugar
aconchegante e nostálgico além de iluminar o ambiente.
Essa pesquisa tem como finalidade compreender os significados dos objetos do
proprietário, dos ícones no ambiente e da própria moradia daqueles de residem em estúdios.
Qual é o motivo real da escolha por uma moradia de poucas metragens? Como cada morador
decora seu ambiente a fim de personaliza-lo?
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Há alguns anos a tendência de apartamentos menores chegou a São Paulo e agora
atinge Curitiba. Muitas incorporadoras que previram essa demanda por espaços reduzidos
começaram a produzir empreendimentos com estúdios de metragens entre 30 e 40 m², alguns
sem vaga de garagem e com espaços comuns ampliados – com área gourmet, lavanderia
coletiva, sala de “cinema” – chamando-se assim “Condomínios clubes”.
As quitinetes, hoje chamados de estúdios, são apartamentos de pouca metragem que
possuem os cômodos integrados em apenas um ambiente e estão entre os maiores alvos entre
os solteiros hoje no mercado imobiliário.
Mas o que leva uma pessoa a se mudar para um estúdio? Quais fatores favoreceram o
surgimento dessa demanda por apartamentos reduzidos?
Alguns profissionais do ramo civil relatam que o número de pessoas solteiras cresce
no Brasil e isso faz aumentar a procura por apartamentos menores.
Em São Paulo, segundo o presidente do Sindicato de Habitação de São Paulo
(Secovi-SP), Claudio Bernardes a procura por apartamentos de 40 m² tiveram um aumento
expressivo entre 2007 e 2011, de 1,4% para 17%. E a idade dos que compram esses
apartamentos é entre 25 e 20 anos, geralmente executivos e estudantes. “Pessoas estão saindo
antes de casa e casando depois.” Afirma o presidente do Secovi-SP.
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Bernardes ainda supõe que as pessoas que procuram esses imóveis menores querem
diminuir gastos e ter praticidade. Essa pesquisa tem como finalidade aprofundar o
entendimento sobre os reais motivos pela escolha dos estúdios como opção de moradia.
3. OBJETIVO
GERAL: Desenvolver um estudo sobre as motivações que levaram as pessoas
optarem por um imóvel menor representando um estilo de vida mais simples no mercado
imobiliário de Curitiba.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Relacionar antropologia do consumo e mercado imobiliário –

apartamentos de metragem pequena com os cômodos integrados;
2.

Destacar a tendência, o comportamento e os hábitos dos moradores de

imóveis menores;
3.

Estudar a tendência da vida simples entre os consumidores de imóveis

em Curitiba.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Há uma tendência em ascensão da busca pelo baixo consumo em que as pessoas
passam a viver com menos coisas, a gastar menos e a consumir só o necessário. A tendência
de despojamento é abordada pela agência de pesquisa qualitativa Box18/24 em um artigo
extenso do seu blog “Ponto Eletrônico”.
Nomeada Quiet Bliss, a tendência é definida como: “... a ressignificação da pausa e a
urgência pela desaceleração do cotidiano, manifestações observadas através de breaks digitais
ou na busca por espaços revitalizantes.” André Oliveira contribui para o artigo afirmando que
a há uma busca pelo silencio em tempos de excesso.
“Consome-se informação no táxi, no elevador, na mesa do restaurante, nos
onipresentes smartphones. Sufocada por notificações, a vida nas grandes cidades
desperta uma necessidade cada vez maior de encontrar espaços, rituais e
intervenções capazes de trazer a serenidade de volta para o cotidiano.” (OLIVEIRA,
2015, Silêncio em Tempos de Excesso)
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Ele explica em seu artigo que as pessoas estão em busca de espaços em que possam
se desintoxicar do excesso de informação que recebem constantemente. Pode-se perceber que
há um reflexo desse comportamento na moda e no design de interiores como a volta do
minimalismo na decoração de ambientes e a procura por cores pastéis ou até mesmo o branco
absoluto. “Espaços em branco tornam-se um suco detox da mente.” Reforça André Oliveira.
Isolar-se da poluição visual, sonora e de informação é valorizado como forma de se
reconectar consigo mesmo e com o mundo ao redor. Portanto, a busca por apartamentos mais
simples móveis e pinturas minimalistas é um reflexo dessa tendência.
Lipovetsky (1989) afirma em seu livro “O Império do Efêmero” que a sociedade
contemporânea tem facilidade em se desfazer dos bens, pois desejam sempre o novo.
Portanto, o desapego não é em relação aso bens materiais em geral. Mas é em relação aquilo
que se tem no momento, pois sempre se está em busca de um produto novo que supere as
funções do anterior – ainda que esse objeto cumpra com as suas funções.
Para compreender a tendência do desapego primeiramente essa pesquisa buscará
compreender a tendência de comportamento que o precede: o apego material e a relação das
pessoas com os seus pertences.
Dessa forma, utilizarei as obras do Antropólogo Daniel Miller, do Sociólogo Jean
Baudrillard, do Filósofo Gilles Lipovetsky entre outros estudiosos do comportamento de
consumo para amparar o estudo e análise do comportamento das pessoas que optam por morar
em estúdios.
O antropólogo Daniel Miller (2013, pg. 12) afirma que se nos aprofundarmos na
apreciação das coisas podemos nos aprofundar na compreensão das pessoas.
Para o autor “Ter mais coisas nos proporciona recursos que aumentam nossa
capacidade, experiência e compreensão. Mas isso não acontece necessariamente.” (MILLER,
pg. 94).
Possuir bens materiais é como uma forma de expandir nossos conhecimentos, nossa
humanidade. Caso o indivíduo não tenha dinheiro, há um limite para que ela se realize como
pessoa devido à carência de bens, reforça Miller. Portanto, os produtos que consumimos
podem ser ferramentas para aprimorarmos nossos conhecimentos – os livros, o computador, a
internet –, mas ainda assim há uma preocupação com a materialidade. Miller cita o relato de
alguns amigos que sentem uma perda existencial por possuírem coisas em excesso.
“Assim, ou bem desejamos de modo desesperado escapar da materialidade, ou
passamos a vida tentando acumular mais coisas matérias – ou então, de modo mais
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estranho, virtualmente todas as pessoas entre as quais eu vivo, em Londres, parecem
querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo.” (Miller, 2013, p. 107)

Há uma herança da crença religiosa a respeito do acúmulo de bens materiais de que
para se atingir a transcendência devemos nos desligar e até mesmo repudiar os bens materiais.
“A única coisa que jamais devemos ser é materialistas, pois se supõe que dar atenção ao
material significa não dar atenção ao social, à pessoa.” (Miller, 2013, pg. 114).
O psicólogo James Hillman (1926, pg. 101) analisa que, de acordo com a consciência
coletiva que formamos a respeito do dinheiro - herdadas das religiões-, buscamos nos separar
dele a fim de nos desconectarmos do mundo.
Entretanto, apesar de possuirmos como herança o repúdio ao material, Miller (2013,
p. 115) afirma que para compreendermos a materialidade não podemos confrontá-la
frontalmente.
“O consumidor em uma sociedade de consumo é uma criatura acentuadamente
diferente dos consumidores de quaisquer outras sociedades até aqui. Se os nossos
ancestrais filósofos, poetas e pregadores morais refletiram se o homem trabalha para
viver ou vive para trabalhar, o dilema sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se é
necessário consumir para viver ou se o homem vive para poder consumir. Isto é, se
ainda somos capazes e sentimos a necessidade de distinguir aquele que vive daquele
que consome.”
(BAUMAN, 1999. P. 78)

Esse dilema levantado por Baudrillard vem de encontro ao tema da pesquisa, uma
vez que os moradores de estúdios podem estar buscando consumir para viver e não o
contrário. Ainda que possuir menos “cosias” não signifique não as queira, como afirma Miller
(2013).
Segundo Baudrillard (2008) “Já não consumimos coisas, mas somente signos.
Estamos cada vez mais rodeados de objetos.”. Mesmo as pessoas que não consomem muito
possuem objetos a sua volta que traduzem seu estilo de vida e seus gostos.
Miller (2003) após uma explicação detalhada da relação das pessoas com os objetos
afunila seu olhar para a relação das pessoas com suas casas. Fazendo referência a um trabalho
anterior, cita que se expressar através de roupas é mais simples, pois as peças são mais
baratas. Já as casas são mais caras e muito difíceis de controlar. Miller pq. 121
Dessa forma, a moradia denota um objeto gigante que possui em si várias
peculiaridades, como decoração, funcionalidade e ainda contêm em seu interior todos os
outros objetos carregados de significados.
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Miller também fala sobre a personalização dos espaços e o que isso pode significar.
“Então, você imagina essa população como se fosse formada de artistas. Cada um ganha de
presente uma tela em branco – a superfície branca da cozinha.” (MILLER, 2013, pg. 128).
Mais adiante apresento a visão do antropólogo McCracken a respeito da
personalização e os rituais de posse.
A acomodação é interpretada de duas formas. Primeiro como a necessidade de ter um
lugar para se viver, de forma literal - casas próprias, temporárias, alugadas, estudantis. A
segunda é no sentido de processo de apropriação da casa por seu habitante, acomodar-se. Esse
processo pode ser as mudanças que se faz na casa para adapta-la às necessidades de cada um,
ou a necessidade do morador se adaptar à moradia.
Quando as pessoas se mudam de casa, descartam coisas e em contraposição levam
coisas consigo para o novo ambiente.
“Mudar-se permite uma espécie de realinhamento crítico das pessoas em relação às
suas posses. Ao se mudar, elas se desfazem de alguns de seus trecos, mas em
contraste com a casa, muitas outras posses se mudam com elas. Como tal, mudar de
casa permite às pessoas reconstruir sua biografia pessoal tal como representa em
memórias de objetos associados, e, por meio disso, a percepção que a família tem de
si mesma.” (Marcoux. apud Miller, pg. 145)

Miller (2013) ainda reforça que “Mudar de casa é uma forma de reescrever a própria
biografia inscrita nas coisas.”.
As obras de Jean Baudrillard também me ajudarão a explorar os aspectos subjetivos
do consumo, segundo ele “Não consumimos bens, consumimos símbolos.” Os objetos deixam
de ter o seu fim prático e passam a expressar nossos valores, crenças e personalidades. Dessa
forma, quando decoramos um imóvel, pintamos uma parede ou mudamos os móveis de lugar
queremos transmitir uma mensagem, mesmo que inconsciente. Esses atos são os rituais de
posse que nos familiariza com o ambiente, como citado anteriormente, é uma forma de
acomodação.
Esse ritual é abordado por MCCRACKEN (2003) em seu livro “Cultura e
Consumo”, segundo ele os rituais de posse são formas de transferir significado cultural para o
objeto.
Qual a finalidade do despojamento? O morador de um estúdio busca apenas
praticidade e economia?
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O estudo da relação das pessoas e seus bens de consumo vêm sendo cada vez mais
influente. A cultura material contemporânea mostrou que há poucos estudos sobre o impacto
que os objetos têm sobre seus proprietários.
Portanto, é necessário que os arquitetos e designers tenham consciência das
consequências de seus trabalhos. Para isso, estudar os significados dos bens de consumo para
cada indivíduo é de grande importância.

5. METODOLOGIA
Inicialmente será realizado um estudo bibliográfico aprofundado sobre antropologia
do consumo e suas ferramentas de coleta de dados, por meio de livros e artigos acadêmicos.
Após o estudo será feita uma pesquisa de campo por meio do método de pesquisa qualitativa
“Entrevista em Profundidade” com aproximadamente quinze pessoas que optaram por morar
em estúdios e residem na cidade de Curitiba.
No documentário “Edifício Master” realizado por Eduardo Coutinho, a equipe locou
um apartamento no prédio a ser documentado, dessa forma puderam se aproximar dos
moradores e se inserirem no cotidiano para melhor entenderem os entrevistados. Dessa forma,
percebe-se a importância em estar imerso no ambiente do indivíduo para poder compreendêlo.
Coutinho optou por realizar uma pesquisa com a metodologia de observador
participante, em que o pesquisador se propõe a viver os costumes do grupo estudado.
Nesse trabalho optou-se pela pesquisa qualitativa em forma de entrevista em
profundidade, as quais serão obrigatoriamente no apartamento do morador, pois há
percepções intangíveis que só são obtidas dentro do ambiente e a moradia também se insere
como objeto de análise.
Será elaborado um questionário com perguntas subjetivas como “Como você se sente
ao chegar a seu apartamento?”.
A partir dessa pesquisa será feita a correlação entre os assuntos dos autores
pesquisados e os resultados da pesquisa.
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

501

BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo, tradução: Artur Morão. Edições 70,
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas; tradução: Marcus
Penchel. Rio de Janeiro, 1999.
FREITAS, A. Imóveis Pequenos São Aposta de Incorporadoras em São Paulo. UOL
Economia. São Paulo,30/08/2013.
Disponívelem:<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/08/30/imoveis-pequenossao-aposta-de-incorporadoras-em-sao-paulo.htm#fotoNav=6> Acesso em: 14 abr. 2015.
FREITAS, A. Em cinco anos, tamanho de imóvel em São Paulo cai 28% e preço sobe
124%. UOL Economia. São Paulo, 30/08/2013. Disponível em: <
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/08/30/em-cinco-anos-tamanho-de-imovelcai-28-e-preco-sobe-124.htm> Acesso em: 14 abr. 2015.
FREITAS, Inspirada em imóveis de Tóquio, construtora lança apartamento de 19m² em
SP. UOL Economia. São Paulo, 04/10/2013. Disponível em:
<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/04/inspirada-em-toquio-construtoralanca-apartamento-de-19m-em-sao-paulo.htm#fotoNav=1> Acesso em: 14 abr. 2015.
HILLMAN, James, 1926. Cidade e alma; coordenação e tradução Gustavo Barcellos e Lúcia
Rosenberg – São Paulo: Studio Nobel, 1993.
LIPOVETSKY, G. O Império do Efêmero; tradução Maria Lucia Machado - Companhia de
Bolso, 2009.
MCCRAKEN, Grant. Cultura e Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos
bens e das atividades de consumo; tradução Fernanda Eugenio. Rio de Janeiro: MAUAD,
2003.
MIILER, Daniel. Treco, Troços e Coisas. Estudos Antropológicos sobre a cultura material.
Tradução: Renato Aguiar. - Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
OLIVEIRA, J. A Guerra Contemporânea contra o estresse. Disponível em:
<https://readymag.com/pontoeletronico/quietbliss/6/ > Acesso em: 14 abr. 2015.
BIZ,
E.
Inacessibilidade
Como
Expressão
De
<https://readymag.com/pontoeletronico/quietbliss/5/> Acesso em: 14 abr. 2015.

Luxo.

OLIVEIRA,
A.
Silêncio
Em
Tempos
De
<https://readymag.com/pontoeletronico/quietbliss/4/ > Acesso em: 14 abr. 2015.

Excesso.

SILVA, L. P. e RITTO, C. Brasil, um país de solteiros. Veja Brasil, Rio de Janeiro,
21/09/2012. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/pnad-2011-brasil-um-paisde-solteiros/ >. Acesso em: 16 abril. 2015.

502

ESTEREÓTIPOS DA COMUNIDADE GAY ENQUANTO SER VIRTUAL1

Héliton Diego Lau2
Wilian de Jesus Ferreira3
RESUMO
A imagem da comunidade gay se modificou ao longo do tempo, de acordo com a
con/discordância entre sua identidade e a aceitação da sociedade. De forma geral, a ideia que
se tem dos gays é limitada, estereotipada e preconceituosa. Este trabalho tem como objetivo
mostrar o discurso, a representação da mídia em relação aos gays, como esta visão se
aproxima/afasta da realidade e também como se dá a formação de um estereótipo e sua
desconstrução. Será narrado como é o ser virtual na segunda geração da internet, e como se
enquadra nas redes de interação quando abordamos convergência de mídias a partir das pessoas.
Outro aspecto abordado é o marketing digital nas redes sociais e aplicativos. Como se
comportam os responsáveis pela criação, como é a recepção do consumidor interativo e quais
os benefícios para a inteligência coletiva. Este trabalho é sustentado por Lévy (1996, 2003),
Burke (2004), Jenkins (2009), Baggio (2013), entre outros.
Palavras-chave: Estereótipo. Imagem. Marketing Digital. Virtualização do Ser.

1 INTRODUÇÃO
A questão sobre a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e
transgêneros – LGBT – está gerando muitos debates em vários espaços de nossa sociedade. Ou
seja, o que estava “à margem”, agora, está se tornando uma peça central para discussões desde
políticas até religiosas.
Esse “novo centro das atenções” da sociedade pós-moderna ainda não mudou se
comparado a outras classes consideradas minoritárias partindo de uma determinada visão:
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mulheres, negras/negros, que são facilmente marcados por um discurso que os considera
inferiores e que muitas vezes se tornam piada, chacota para os outros. Quando ouvimos a frase
“isso é coisa de mulherzinha”, na mente dos machistas “diminui” a masculinidade do homem
por estar fazendo algo que deveria ser feito por uma mulher, como cuidar e limpar da casa, por
exemplo. Além disso, é comum se referir a ela como um sujeito fraco, indefeso, indelicado, até
submisso, inclusive no ato sexual. Isso também evoca o sentido do homem ser ativo e a mulher
passiva durante o ato.
Com a comunidade LGBT não é diferente. Discursos como “aquela menina é tão
machona!”, “aquele menino ali é uma libélula!”, entre outros que podemos pressupor serem
preconceituosos e por marcarem a questão binária, inclusive, uma rotulação; para ser menina,
você deve brincar de boneca, gostar de cor-de-rosa, falar delicadamente; já para ser menino,
você deve brincar de carrinho, gostar de azul, falar “que nem homem” (voz grave). Caso algum
membro da comunidade LGBT fuja daqueles padrões impostos discursivamente para nós, como
nos exemplos acima, entre outros, ficamos em “dúvida” quanto à orientação sexual do
indivíduo, trazendo à tona o pressuposto de que esta infere na sociedade.
Como está a representatividade deste indivíduo na internet? A virtualização do ser, que
torna-se forte com a segunda geração da web e disseminação do uso das redes sociais, trouxe
um novo perfil das mais diferentes classes, que mostram-se ativos no processo comunicacional
e acabam interferindo na sociedade, além disso, a internet do século XXI trouxe um olhar mais
apurado quando falamos em marketing digital. Hoje, as empresas precisam olhar seu
consumidor como emissor de conteúdo, seja positivo ou negativo, e não mais como uma pessoa
que recebe conteúdo sem exaltar seus desejos, as qualidades e defeitos da oferta.
Hoje com uma crescente onda de acesso mobile, que faz empresas como o Google aderir
ao slogan “mobile first”, deve-se pensar para qual público direcionar o conteúdo, para qual
público criar aquele aplicativo, qual público conquistar e como será a marca no mercado.
Não podemos pensar genericamente em potenciais consumidores, pois, são
individualizados e sempre estão em busca de qualidade e novidade.
Neste trabalho, nosso foco será mostrar imagens de propagandas destinadas ao público
LGBT, algumas das quais marcam uma visão estereotipada, tendo como aporte teórico os
Estudos Culturais, Virtualização do Ser e Marketing Digital.

2 EXISTE MANUAL PARA “SER GAY”?
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O nosso corpus em questão são imagens de propaganda publicitária (anúncios)
destinadas à comunidade LGBT, mais especificamente aos gays, encontradas na internet pela
ferramenta de busca Google Imagens utilizando o seguinte comando: “publicidade LGBT”,
tendo aparecido dezenas de imagens, algumas com o assunto referente a essa pesquisa, outros
menos relevantes. Das imagens que apareceram do comando, foi verificada a fonte em caso de
montagem ou “anúncio falso”, e das quais escolhemos para trazer o destaque para o trabalho o
anúncio do site Disponível.com e Manhunt Mobile, ambos sites de relacionamentos
homossexuais, e um banner da construtora Tecnisa. Através disso, fazemos uma pergunta:
Como o sujeito homossexual é representado? Para respondê-la, devemos observar os aspectos
identitários culturais, pois estamos falando de um membro da comunidade LGBT que, no
passado, foi torturado por ter sua condição/orientação sexual considerada diferente (“errada”).
No trabalho, estamos observando o homossexual num contexto específico: a
exposição/representação dele na/para sociedade. Para isso, precisamos entender que tal forma
midiática é produzida da forma que a sociedade deseja.
O discurso publicitário, por meio de suas especificidades, é um dos produtos mais
representativos de determinada cultura. Todos os recursos utilizados na sua elaboração
contribuem para a realização do principal objetivo da publicidade: a venda do produto, serviço
ou ideia anunciada. Este processo acontece, em parte pela identificação entre o público e a
mensagem do anúncio. Assim, é fundamental que o discurso publicitário seja aprovado pela
sociedade que o produz e para a qual se dirige (BAGGIO, 2013, p. 101).
Esta “aceitação” da sociedade não está ligada ao fato de ela gosta ou não, mas sim
representar (estereotipar) a visão geral que se tem de uma parcela da sociedade. Este estereótipo
pode corresponder ou não à realidade, pois como afirma Burke (2004, p. 156):
O estereótipo pode não ser completamente falso, mas frequentemente exagera alguns
traços da realidade e omite outros. O estereótipo pode ser mais ou menos tosco, mais
ou menos violento. Entretanto, necessariamente, lhe faltam nuanças, uma vez que o
mesmo modelo é aplicado a situações culturais que diferem consideravelmente umas
das outras.

Por exemplo, em uma propaganda infantil destinada às meninas a respeito de uma
sandália em que há um desenho de uma princesa Disney estampado, geralmente aparece o
castelo do Walt Disney no fundo, meninas usando roupas de princesas, podendo inclusive ser
exatamente a roupa da princesa que está sendo utilizada para fins de comercialização, algo corde-rosa geralmente designada uma “cor de menina”, entre outros elementos possíveis. Ou seja,
esse exemplo pode soar familiar ao se ver tal tipo de propaganda, pois é estereotipado, já que
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taxa o produto apenas como feminino, ou seja, meninos não podem se vestir de princesas, pois
nas propagandas e desenhos animados os príncipes e/ou meninos não utilizam vestido, uma cor
que foi com o tempo discursivamente e para fins de comércios transformada e estereotipada
como uma “cor feminina”, entre outros elementos.
No caso de anúncios publicitários com a visibilidade de casais homossexuais também
tem isso, porém, geralmente, há uma certa “limitação” para esse tipo de anúncio.
A maioria das veiculações acontece em revistas e sites gays, mas não somente pela
óbvia adequação da mídia ao perfil do público. Empresas de produtos e serviços não
específicos têm certo medo da reação do público “geral” em relação às campanhas
que dirigem ao público homossexual, por isso evitam inseri-las em mídia de interesse
geral (BAGGIO, 2013, p. 102).

Os anúncios publicitários que estamos acostumados a ver para esse tipo de público
geralmente são em revistas de moda, pornôs, sempre com um tom de que o homossexual é
muito vaidoso ou pode trazer uma outra visão para o comprador: algo que não se encaixa para
ele, pois não está o representando, ou seja, está indo para algo determinado como “geral” para
a sociedade, em alguns casos muito estereotipados, o sujeito é geralmente representado como
um ser afeminado, que, numa questão binária, faz o papel da mulher. Baggio (2013, p. 107)
comenta sobre isso:
A imagem da “bicha-louca” foi a que se perpetuou como estereótipo do homossexual.
Difundida por meio das manifestações culturais mais diversas, ao mesmo tempo em
que esta imagem representa o preconceito, a caricatura e o estigma, também serve
como elemento de identificação comum.

Numa questão midiática retratando algo como humorístico temos Vera Verão,
personagem do programa Praça é Nossa, por exemplo, que mostra explicitamente um homem
extremamente afeminado, estigmatizado num papel considerado feminino retratando algo
caricato e tornando esse tipo de imagem desagradável para alguns membros da comunidade
LGBT. O que a autora também comenta é sobre o novo tipo de anúncio destinado aos gays: “A
participação do homossexual não-estereotipado na mídia de massa é recente, mas a caricatura
gay que serve de piada na maioria dos programas humorísticos da televisão brasileira já vem
de tempos” (p. 106). Ou seja, a forma de representação do homossexual está começando a
mudar, apesar de algumas formas midiáticas ainda fixarem a imagem somente no homossexual
afeminado. Podemos tomar isso como forma de representação identitária do sujeito.
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Bauman (2005, p. 17) afirma que em nosso período pós-moderno o sujeito não possui
uma identidade fixa como uma rocha, ao contrário, possui uma identidade líquida, que muda
constantemente. Isso se dá pelo fato de o sujeito estar inserido e exposto a diversas
“comunidades”, nas quais compartilha sua identidade de diversas formas. Por intermédio dessas
“comunidades”, o sujeito é refletido pelo “eu”, como Hall (2006) esboça: somos diferentes a
todo momento, nossas identidades não estão fundidas em apenas um “eu”, mas sim em vários.
“Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo
que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas” (Ibid., p. 13).
Woodward (2007, p. 7) comenta que a identidade “se distingue por aquilo que ela não
é. [...] A identidade é, assim, marcada pela diferença”. A identidade é formada através de
comparações com imagens e ideias que são contrárias a ela, isto é, só existe identidade quando
há comunidade.
Se a identidade sexual não é heteronormativa, ela é vista como “errada”, portanto, a
forma que ela é expressada depende da visão cultural que se tem sobre a mesma. Esta visão é
criada a partir de imagens e ideias veiculadas pela mídia. “Identidades diferentes podem ser
construídas como ‘estranhas’ ou ‘desviantes’. [...] a forma como vivemos nossas identidades
sexuais é mediada pelos significados culturais sobre a sexualidade que são produzidos por meio
de sistemas dominantes de representação” (Ibid., p. 32).
Nosso processo de identificação está em constante (des/re)construção, visando a criar
uma visão que nós temos de nós mesmos e a sociedade tem de nós. Para isso criam-se imagens
que condizem com a forma que queremos ser vistos e com a forma mais aceita pela sociedade.
“Existe, assim, um contínuo processo de identificação, no qual buscamos criar alguma
compreensão sobre nós próprios por meio de sistemas simbólicos e nos identificar com as
formas pelas quais somos vistos por outros” (WOODWARD, 2007, p. 64).
A identidade é formada tanto por aquilo que nos é intrínseco, quanto pelas questões
exteriores, isto é, a forma que somos enxergados e a forma como queremos ser enxergados. “A
identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos,
mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através
das quais nós imaginamos ser vistos por outros” (HALL, 2006, p. 39, grifo do autor).
Nossa identidade é formada a partir da forma com a qual interagimos com o meio, isto
é, tendo alguns aspectos condizentes com nossa vontade e outras criadas a partir do que é
veiculado. “As ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras
infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para
defender as primeiras em relação às últimas” (BAUMAN, 2005, p. 19).
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Como a identidade homossexual é visto como não natural e diferente da comum, é
necessário que os indivíduos gays se identifiquem com seus semelhantes, criando um grupo
mais forte e capaz de veicular uma imagem própria, como um contraponto à
heternormatividade.
Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer “natural”,
predeterminada e inegociável, a “identificação” se torna cada vez mais importante
para os indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a que possam pedir acesso
(Ibid., p. 30, grifo do autor).

A partir do próximo tópico, poderemos entender melhor essa questão identitária do
sujeito através das análises dos anúncios.

3 VIRTUALIZAÇÃO E A REPRESENTATIVIDADE SOCIAL
Com a comercialização da internet, por volta de 1990, o cidadão começou a mudar
comportamentos e ver transformações em corporações, na comunicação, e em seu próprio ser
social. Com uma internet primitiva e estática, acessada por navegadores como o Internet
Explorer, da Microsoft, o consumidor do início dos anos 2000 possuía poucas possibilidades
de interação e expansão virtual, o que se via, mesmo arcaico, eram os chamados bate-papos,
como MSN e ICQ, esboços do que vivemos hoje com inúmeras maneiras de se comunicar, que
vão das redes sociais aos aplicativos. Estes últimos somam 1,43 milhão na Google Play Store e
1,21 milhão no Itunes Store4.
A segunda geração da web, intitulada Web 2.0, ou Web da Interação, termo criado em
2004 pela empresa O’Reilly Media para definir as modificações na rede, como dinamismo,
interação, participação em inúmeras linguagens com aumento na velocidade e facilidade no uso
de aplicativos, trouxe novas perspectivas aos cidadãos, que através das configurações de
interação, viram novas potencialidades online.

4
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Cerca de 85,6 milhões5 acessam a internet no Brasil, cidadãos online, que integram
suas atividades corriqueiras ao seu ser virtual. A virtualização do indivíduo o torna não presente,
levando-o a lugares distantes, criando novas amizades e proporcionando novidades no formato
de criação e colaboração. “Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação se
virtualizam, eles se tornam “não-presentes”, se desterritorializam” (LÉVY, 1996, p. 21). Assim,
o indivíduo está livre do físico e expande seu corpo a novos horizontes e meios.
Os meio de comunicação, em ecologia midiática constante, demonstram o quanto o
virtual faz parte do cotidiano. A convergência de mídias demonstra o comportamento em rede.
Antes estávamos subentendidos a seres passivos, que recebiam o conteúdo sem pensamento
sobre o consumo. A internet, a partir da segunda geração da web, trouxe novas perspectivas ao
sujeito na sociedade, tornando-o ativo (JENKINS, 2009), essa modificação faz com as empresas
gestoras de aplicativos e redes sociais possam entender o que o público deseja.
A virtualização, além de desterritorializar, associou a passagem do interior ao exterior
e do exterior ao interior. Pierre Lévy classifica essa passagem como: relações entre privado e
público, próprio e comum, subjetivo e objetivo, mapa e território, autor e leitor. (LÉVY, 1996,
p. 24).
Cada corpo individual torna-se parte integrante de um imenso hipercorpo hibrido e
mundializado. Fazendo eco ao hipercórtex que expande hoje seus axônios pelas redes
digitais do planeta, o hipercorpo da humanidade estende seus tecidos quiméricos entre
as epidermes, entre as espécies, para além das fronteiras e dos oceanos, de uma
margem a outra do rio da vida (Ibid. p. 31).

Ao se virtualizar, o corpo adquire novos espaços e velocidades, se multiplicando a
diferentes espaços e formando uma aldeia coletiva de informação e trocas mútuas.
3.1 REDES SOCIAIS
A principal característica que faz o ser humano se tornar um ser virtual é a interação,
que, em grande parte acontece nas redes sociais, ferramenta de relações no ciberespaço que nos
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posicionam no ambiente virtual, levando consigo nossas características e amizades.
Selecionamos quem faz parte do nosso hall de amigos. “Redes sociais são, antes de tudo,
relações entre pessoas, estejam elas interagindo em causa própria, em defesa de outrem ou em
nome de uma organização, mediadas ou não por sistemas informatizados” (AGUIAR, 2007, p.
2).
Redes sociais como Facebook (2004) e Twitter (2006) firmam o que Lévy em 1996 já
abordava, a virtualização e suas vertentes, como a virtualização do corpo, do texto, da
economia, da inteligência e as virtualizações que fizeram o humano e as operações
constituintes.
Não pensamos sozinhos, pensamos em conjunto em um ambiente virtual e formamos
a Inteligência Coletiva, que é distribuída para cada indivíduo, uma troca mútua de informações
com pessoas que alimentam uma grande rede de informações. Eu sei um pouco sobre algo, você
sabe mais um pouco, e assim por diante, até completar uma teia de informações. Não existe a
limitação de conhecimento, já que tudo está disposto na internet.
Neste sentido poder-se-ia definir a inteligência coletiva como uma inteligência
distribuída em toda parte, continuamente valorizada e sinergizada em tempo real. Esse
novo ideal poderia substituir a inteligência artificial como mito mobilizador do
desenvolvimento das tecnologias digitais [...] e ocasionar, além disso, uma
reorientação das ciências cognitivas, da filosofia do espírito e da antropologia para as
questões da ecologia ou da economia da inteligência. (LÉVY, 1996, p. 96)

O saber não está em uma única pessoa, líder ou autoridade, mas sim num complexo de
compartilhamentos. As redes sociais, possibilitam trocas de informação ao sujeitos, que mesmo
inseridos em teias de significados pré-estabelecidos, vão operar em teias próprias, construindo
novos sentidos (MENDONÇA, 2007). O mercado cria produtos que vão de encontro a um
público específico.
3.2 MARKETING DIGITAL
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O Marketing Digital6 atinge diferentes públicos. Faixa etária, classe social e
localização, tornam-se irrelevantes quando falamos em promoção e recepção de produtos. No
Brasil, quem recebe até um salário mínimo7 possui 43% de conexão doméstica à internet.
Os consumidores buscam dados prioritários, satisfação e produtos de qualidade. O
entretenimento, como exemplo, forma um grupo de usuários em busca de informações (cf.
Torres, 2009). O consumidor é livre.
Plataformas tecnológicas e modelos de negócios giram em torno de inteligências
semióticas, que dependem das inovações que o mercado proporciona aos seus consumidores
(cf. Lemos & Josgrilberg, 2009).
Com o aumento crescente de smartphones8, primeiras plataformas móveis de
comunicação, os aparelhos celulares deixaram de ser mero instrumento de ligação. Hoje, os
smartphones permitem jogar, acessar à internet, tirar fotos, além de permitir a utilização de
diversos aplicativos voltados ao entretenimento, finanças, música, notícias e conversa online,
como Whatsapp, Viber, e os abordados neste trabalho, Manhunt.net e Disponível.com.
O público mobile, que no Brasil soma 68,4 milhões9, também chama a atenção quando
falamos do Marketing Digital. Na palma da mão, o conteúdo precisa ser personalizado e atender
a inúmeros quesitos individuais do consumidor, as empresas precisam estar à frente quando
falamos em designer, interação e desenvolvimento de aplicativos. Hoje o foco é individualizar
a informação, fazendo chegar ao cliente aquilo que lhe interessa (cf. Kotlher & Keller, 2006).

6

Neste trabalho usamos o termo Marketing por abrange todo o processo de venda e a

relação entre o consumidor e a empresa, desde os produtos, os serviços, sua adequação ao
mercado e a comunicação do negócio.
7

em

Dados referentes a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada
2013

e

divulgada

em

2015

pelo

IBGE.

Disponível

em:

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2013/default.shtm>.
Acesso em: 2 ago. 2015.
8

O uso do termo smartphone acontece para designar celulares com sistema operacional,

que integram aplicativos a suas funcionalidades.
9

Os dados são referente a pesquisa Mobile Report, realizada pela Nielsen Ibope em

2015. Disponível em: <http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/68-milhoes-usam-ainternet-pelo-smartphone-no-Brasil.html>. Acesso em: 2 ago. 2015.
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Outra vantagem dos aplicativos é a geolocalização, que proporciona conteúdo personalizado,
baseado na posição geográfica do usuário.
Assim, o marketing digital tem a missão de chegar cada vez mais perto do consumidor,
a fim de gerar um laço de confiança com a marca. O desafio então é refletir e desenvolver
planejamentos de campanha que integrem o indivíduo ativo e interativo (cf. Mielniczuk &
Silveira, 2008).
Este trabalho aborda o marketing digital nos aplicativos Manhunt.net e
Disponível.com, e o empregado no banner da construtora Tecnisa publicado no Blog S.C.A
Mobiliário Contemporâneo e a representação que as empresas pressupõe do seu potencial
consumidor e a imagem que deseja vender.

4 A REPRESENTATIVIDADE DO HOMOSSEXUAL
Os homossexuais geralmente são vistos como seres promíscuos, ou seja, que não
possuem um relacionamento estável. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS –
promíscuo é o indivíduo que mantêm relações sexuais com diversos parceiros e/ou parceiras.
Independente da orientação sexual e gênero, o sujeito que tiver mais de três parceiros ao ano
possui “comportamento promíscuo”.
O “mito” de que gays querem somente “pegação, curtição”, é retratado em novelas,
seriados, em que muitas vezes um dos parceiros não é assumido, e, quando duvidam de que ele
é heterossexual, ele namora com algumas mulheres para não perder as amizades ou até o
emprego. Por causa disso, os sites de relacionamentos e encontros, mais conhecidos como “sites
de pegação”, são um alvo fácil para esse tipo de ação e estereótipo. Abaixo, temos algumas
imagens retiradas da página Disponível.com, um site de relacionamento gay.
Ao entrar no site aparece no canto direito uma foto de um homem. Porém, quando a
página é atualizada ou quando o usuário fecha e a abre novamente, um novo homem aparece,
porém, com a mesma mensagem: “Os homens mais bonitos disponíveis pra você!”. Para nossa
análise, entramos no site e atualizamos a página durante 25 vezes, e durante isso, foram feitas
capturas de tela dos homens que iam aparecendo. Dentre essas 25 vezes, apareceram esses cinco
homens. Não definimos exatamente em quantas atualizações apareceram o mesmo homem
durante o processo e não podemos afirmar que são somente estes que aparecem no anúncio.
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FIGURA 01 – HOMEM BRANCO EXIBINDO O MÚSCULO
FONTE: O SITE (2015)

FIGURA 02 – HOMEM BRANCO QUASE MORDENDO O LÁBIO
FONTE: O SITE (2015)

FIGURA 03 – HOMEM NEGRO EXIBINDO SEU CORPO
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FONTE: O SITE (2015)

FIGURA 04 – HOMEM BRANCO FAZENDO UMA “CARA DE MAU”
FONTE: O SITE (2015)

FIGURA 05 – HOMEM NEGRO MOSTRANDO SEUS OLHOS
FONTE: O SITE (2015)

O slogan do site, comum em todas as imagens, possui o adjetivo “bonitos”, no plural,
mostrando uma variedade de homens, porém, com o intensificador “mais”, ou seja, não
são apenas bonitos.
Nas imagens, podemos perceber que não há presença de um modelo afeminado,
denotando que o homem gay só é desejável quando corresponde ao estereótipo masculino, o
que respeitaria o padrão heteronormativo. Além disso, podemos notar que há mais homens
brancos (3) do que negros (2), durante o processo de atualização e captação das imagens.
Notamos que todos são magros, geralmente com o corpo malhado. O que notamos é a forma
das poses de cada homem, pois os dois homens negros que aparecem, o da figura 3 ainda mostra
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o corpo, já o da figura 5 é mais o rosto, porém, ambos não estão fazendo uma pose considerada
“sensual”, como quase morder o lábio, como o homem da figura 2, por exemplo. Os homens
brancos, além de aparecerem em um número maior, possuem poses diversas; o primeiro
mostrando o músculo, o segundo já mencionado e o terceiro tentando parecer com uma cara de
homem mau; em contrapartida, entre os dois homens negros, o primeiro sorri e exibe sua barriga
definida e o segundo apenas exibe seu rosto e um sorriso. Ambos também têm a cabeça raspada,
não mostrando nenhum outro traço do homem negro, como o cabelo black power, com
trancinha rastafári, entre outros tipos; já os homens brancos possuem diferentes visuais,
inclusive tatuagens.
Segundo Hall (1997, p. 1):
Os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de sentido. 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.

A imagem desses gays, como é vista (masculina, bonito, sarados), é veiculada, forma
um conceito que as pessoas que estão fora do grupo LGBT tem em relação aos gays.
Não deve nos surpreender, então, que as lutas pelo poder sejam, crescentemente,
simbólicas e discursivas, ao invés de tomar, simplesmente, uma forma física e
compulsiva, e que as próprias políticas assumam progressivamente a feição de uma
“política cultural” [...] (Ibid., p. 4).

Essas imagens dos anúncios mostram como o gay deve se portar para que seja visto de
uma forma positiva pelos heterossexuais, ou seja, respeitando o padrão heteronormativo,
reforçando seu poder.
Com isso, constatamos duas possíveis análises para essas imagens retiradas do
Disponível.com, sendo que outras também são possíveis. A primeira é que podemos perceber
um tipo de “passividade” do sujeito negro nessas imagens. Passividade não no sentido do ato
sexual, mas apenas mostrar seu corpo moreno, diferente dos demais modelos brancos que
possuem diversas poses, para um site de relacionamento gay. A segunda é que os dois negros,
no caso, mostram um (contra)estereótipo (cf. Lau, 2015), ou seja, a partir da comparação do
Outro (cf. Hall, 2006), nesse caso, dos homens brancos, mostram homens “normais”, ou seja,
que não são viciados em academia, não são tão narcisistas e amplifica o sentido/significado de
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“homens mais bonitos”, como é exibido no slogan, que pluraliza o sentido realmente de bonito,
pois no site deve haver diversos tipos de homens com suas diversas aparências.
Ainda falando de “sites de pegação”, há duas imagens retratando a divulgação do site
Manhunt, agora na versão mobile, ou seja, o aplicativo desse site de relacionamentos gay.

FIGURA 05 – DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO EM INGLÊS
FONTE: P3 (2012)

FIGURA 06 – DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO EM PORTUGUÊS
FONTE: P3 (2012)
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Essa mídia apresenta slogans em duas línguas: português e inglês, porém, um é tradução
do outro. É interessante notar o nome do site/aplicativo, pois, em uma tradução livre, fica “caça
ao homem”.
Durante a pesquisa, encontramos as fotos vinculadas numa reportagem de um jornal de
Portugal negando a divulgação em um metrô de Lisboa por, na primeira imagem de divulgação
do aplicativo, os dois homens estarem mostrando suas barrigas definidas e quase se beijando,
esta recusada por e-mail da MOP (Multimedia Outdoors Portugal) por reprovação do ML
(Metropolitano de Lisboa). O criador do cartaz, Iúri Vilar, comentou no jornal que essa
publicidade circula o mundo, como nos EUA, Rio de Janeiro e que não houve problemas. Já a
segunda imagem, um homem estar abraçando o outro, ambos de camisa, também foi negado
pela MOP porque temas de teor sexual não estão autorizados10.
Independente da divulgação ter sido negada, temos algumas semelhanças, mas ao
mesmo tempo diferenças da análise anterior. Na primeira análise, as fotos que foram
selecionadas foram encontradas exclusivamente no próprio site, já estas foram material de
divulgação exterior falando a respeito da inovação do site. Ou seja, a divulgação não requer
esta informação apenas no próprio site para informar aos usuários, mas também aos que não
sabem a respeito do Manhunt e também usufruir dos serviços do site de relacionamentos pelo
celular.
Apesar das duas imagens mostrarem homens brancos e magros, o primeiro marca muito
o estereótipo, no caso da primeira imagem, comparado às imagens analisadas do site
Disponível.com, os homens exibindo mais seus corpos, porém, nesta imagem notamos quase
um beijo entre os dois. Estes estão sem camisa e mostram seus corpos malhados, já os da
segunda imagem são magros, não exibem seus corpos e não possuem um contato tão próximo
como o primeiro.
Para Hall (1997, p. 5): “A cultura está presente nas vozes e imagens incorpóreas que nos
interpelam das telas, nos postos de gasolina”. Ou seja, as imagens são pensadas, debatidas e
então criadas para serem veiculadas. Esse processo de pensamentos é feito a partir de conceitos
e pré-conceitos que se tem acerca dos gays, devendo coincidir com as ideias que o interlocutor

10

rede

Informações retiradas do site P3: Metropolitano de Lisboa recusa publicidade da
social

gay

Manhunt.

Disponível

em:

<http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/2123/metropolitano-de-lisboa-recusa-publicidadeda-rede-social-gay-Manhunt>. Acesso em: 22 mar. 2015.
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tem acerca do tema. Nas imagens percebemos que há um maior enfoque dado a um dos
modelos, o qual está com o braço em cima do outro, puxando-o para mais perto, denotando uma
posição de dominação. Esta característica de dominador/conquistador é condizente com a
binaridade (homem x mulher), segundo a qual uma das partes do casal deve dominar a outra,
sendo a dominante o macho, e a dominada, a fêmea.
Se a cultura, de fato, regula nossas práticas sociais a cada passo, então, aqueles que
precisam ou desejam influenciar o que ocorre no mundo ou o modo como as coisas
são feitas necessitarão — a grosso modo — de alguma forma ter a “cultura” em suas
mãos, para moldá-la e regulá-la de algum modo ou em certo grau (Ibid., p. 18).

A imagem antes de veiculada é pensada, ou seja, o detentor da mídia tem o poder de
moldar e regular a forma com que a sociedade enxerga determinado grupo e suas práticas.
Através das duas imagens, apesar de haver duas possibilidades de visão de
relacionamento homoafetivo, ficou um tanto marcada a questão de o homossexual “ser magro”
ou “ser malhado”. Também percebemos um relacionamento de pares, pois os casais exibidos
nas duas imagens são muito semelhantes, ou os dois estão exibindo seus corpos malhados ou
os dois são magros. Não há visibilidade para casais e homens homossexuais que estão acima
do peso e/ou são gordos, que não se depilam, entre outros, e também estes serem representados
de forma “mista”, ou seja, um homem acima do peso e outro magro e depilado, por exemplo,
ampliando a diversidade.
O casamento é uma celebração que também é um desejo da comunidade LGBT. Desde
14 de maio de 2013, através do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, o Brasil se torna a 15ª
nação do mundo a dar acesso igualitário ao casamento civil. Isto foi garantido graças ao pedido
realizado pelo deputado federal Jean Wyllys, do Partido Socialismo e Liberdade, do Rio de
Janeiro (PSOL-RJ)11. Com isso, muitos casais homoafetivos possuem seus direitos assegurados
pela resolução 175, assim como os casais heterossexuais. Partindo desse assunto, a imagem
mostra um exemplo de união estável de casais homoafetivos.

11

Informações retiradas do site do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ). Jean Wyllys

parabeniza CNJ pela regulamentação federal do casamento civil igualitário no Brasil.
Disponível em: <http://jeanwyllys.com.br/wp/jean-wyllys-parabeniza-cnj-pelaregulamentacao-federal-do-casamento-civil-igualitario-no-brasil>. Acesso em: 22 mar. 2015.
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FIGURA 07 – BANNER DA CONSTRUTORA TECNISA
FONTE: BLOG S.C.A MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO (2013)

Podemos observar no banner da Tecnisa a representatividade para casais homoafetivos,
nesse caso entre dois homens. Não há necessariamente menção a casamento, porém, podemos
interpretar o slogan “Mais cedo ou mais tarde, vocês vão morar juntos. Por que não mais cedo?”
(grifo nosso), como uma união estável. Através dessa imagem podemos perceber elementos
imagéticos como duas cuecas, vestimenta considerada masculina, penduradas em um varal com
um fundo azul, que pode estar representando o céu e também uma marca sexista, tendo uma
visão estereotipada da cor azul, uma “cor para meninos”.
Notamos elementos positivos acerca dessa publicidade, pois a forma de divulgação e
publicação não é apenas em ambientes considerados exclusivos para homossexuais, e sim, pode
estar vinculado a um jornal, por exemplo ou até mesmo ser um outdoor. Na imagem não há
homens ou casais homoafetivos, como nos anúncios do Manhunt, não marcando apenas “um
tipo” de casal. Outro elemento positivo, pois não ressalta apenas o homossexual magro, sarado,
e sim, inclui o homossexual de todos os tipos e seus casais de diversas formas possíveis.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estereótipo, como vimos, é a visão do “eu” pelo “Outro” tomando formas, inclusive,
monstruosas (cf. Burke, 2004). Através disso, este gera vários preconceitos e imagens negativas
a respeito do que é “ser gay”, pois associam, inclusivamente os termos “homossexual, gay”
como algo negativo, tomando esta orientação sexual como “errada”, por ser relacionada ao
mundo promíscuo em que os gays possuem aplicativos de “pegação”, que não namoram, além
de associar à figura homossexual masculina a um animal com chifres que é o “veado” ou até
mesmo “Bambi”, fazendo referência ao veado “delicado” do desenho da Walt Disney,
desqualificando o homossexual que é afeminado como algo negativo também.
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Embora a mídia tente abrir um espaço de visibilidade na homossexualidade por haver
uma demanda social desse grupo, ainda há uma abordagem estereotipada, já que, na maior parte
das vezes, o gay é retratado como correspondendo a características determinadas, que são a
beleza, o excesso de cuidado com o corpo, uma sexualidade exacerbada, além de promiscuidade
e imediatismo, ou seja, uma busca de prazer no presente, sem preocupação com o futuro. Isso
pôde ser percebido nas imagens dos sites Manhunt e Disponível.com, que mostram gays que
exibem um corpo sarado e um rosto que corresponde ao padrão de beleza vigente. Assim, há
uma limitação de como as pessoas verão o homem homossexual. A imagem da empresa
Tecnisa, no entanto, quebra esse estereótipo, já que retrata a união estável de homossexuais,
pois sugere que eles morarão juntos, ou seja, terão um relacionamento, monogâmico. Além
disso, por ser minimalista, isto é, mostrar apenas cuecas, o anúncio não marca um padrão de
beleza, visto que essa vestimenta pode ser usada por homens de aparências físicas distintas,
sejam gordos, magros, altos, baixos, negros, brancos etc.
Com um cuidado maior ao produto a ser oferecido, as empresas ainda, ingenuamente,
insistem em trabalhar com uma imagem errônea do gay, acreditando que existe apenas um
padrão de beleza e apenas um público, quando há o ser individual, que prima pelo melhor que
atenda a sua demanda. A imagem divulgada pelos aplicativos citados no trabalho estigmatizam
o consumidor, mostrando desconhecimento e generalização, e/ou tentativa de atingi-lo com
aquilo que acreditam ser de desejo coletivo, caras de beleza e corpos considerados perfeitos. Já
a Tecnisa foge do uso do corpo para vender sua marca, fazendo uso de uma representação
simples da união homoafetiva masculina. Quando analisamos os três produtos podemos
perceber a intenção de cada empresa e posicionamento da marca.
Ao falar dos estereótipos atribuídos ao homossexual, podemos notar que não
há uma forma de “ser gay”, como foi observado, mas houve uma ruptura da necessidade de
determinadas características serem presentes para que o sujeito seja considerado homossexual.
Assim como não há uma forma de “ser heterossexual” ou qualquer outra orientação sexual.
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HOMENS DA CASA: A DECORAÇÃO COM PERSONALIDADE 1
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RESUMO
No presente texto, analisamos algumas publicações do blog de decoração Homens da Casa,
buscando discutir as interações entre gênero e consumo. Nos interessa refletir sobre discursos
e práticas associadas à construção de espaços domésticos entendidos como masculinos,
mediante estratégias de personalização de ambientes. A personalização é um dos temas
valorizados pelo blog, que através de práticas ligadas ao conceito do it yourself (DIY)divulga
sugestões sobre decoração de interiores domésticos. Visando problematizar as prescrições de
gênero que caracterizam essas sugestões, destacamos a Coluna do Leitor onde são publicadas
imagens e comentários sobre projetos de decoração realizados pelos seguidores do Homens da
Casa. Com a análise dessas publicações, evidenciamos a construção de assimetrias e
hierarquias de gênero, que favorecem o posicionamento normativos das masculinidades.
Palavras-chave: Relações de gênero. Consumo. Blog. Decoração de interiores. Design de
produtos.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo, como parte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento, propõe
uma discussão sobre as representações de gênero no blog 4 de decoração Homens da Casa 5 e
1

Trabalho inscrito para o GT Gênero e Consumo do VII Encontro de Pesquisa em

Comunicação – ENPECOM.
2

Mestre em Tecnologia pela UTFPR (2009), UTFPR, lincresto@hotmail.com

3

Doutora em Ciências Humanas pela UFSC (2010), UTFPR, ribeiro@utfpr.edu.br

4

O termo blog, de acordo com ZAGO (2008, p. 2) “é uma versão reduzida da palavra

“weblog”. “Web” vem de World Wide Web (rede de alcance mundial). O termo é utilizado
para se referir à parte gráfica da Internet, o espaço por onde circulam as informações
hipertextuais distribuídas em rede através do protocolo http2 . Já “log” vem da prática de se
utilizar um bloco de madeira para marcar a velocidade dos navios.
5

O blog Homens da Casa (http://www.homensdacasa.net/) foi criado pelo

publicitário Eduardo Mendes em 2012. Reúne conteúdo sobre decoração de interiores e
objetos com ênfase no conceito DIY e comercialização dos produtos criados pelo publicitário.
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as interações e relações com o consumo, prescrições de identidade e estilos de vida.
Idealizado pelo publicitário Eduardo Mendes, para atender a um público presumido como
masculino, o blog compartilha sugestões e dicas de decoração com ênfase no conceito do it
yourself 6(faça você mesmo) e se apresenta como um blog de decoração “sem frescura”. Com
essa estratégia, Mendes tem a intenção de promover a decoração dos interiores domésticos
como um hobby acessível a um público que não possui necessariamente conhecimentos
aprofundados sobre design de interiores, mas que se interessa pelas práticas de personalização
dos ambientes publicadas no formato passo-a-passo.
Os blogs consistem em um tipo de mídia contemporânea muito popular. A
popularização da Internet nos anos 1990 possibilitou a produção e publicação de informações
por parte de usuários em espaços de participação como os fóruns e redes sociais. No início da
internet, ainda na década de 1990, os sites eram criados como páginas estáticas, editadas por
um pequeno grupo de pessoas. Mudanças nos anos 2000, como os conteúdos dinâmicos,
atualizações constantes e possibilidades de publicação por parte de um grande número de
usuários, transformaram a ideia de páginas para visitação em plataformas de interação
(ZAGO, 2008). Inicialmente associados aos diários e relatos pessoais, os blogs ganharam
espaço e importância como divulgação de ideias, para promoção profissional, bem como para
a divulgação comercial de produtos e serviços.
Os blogs são veículos de publicação digital, comumente associados à ideia de
diários virtuais, nos quais um ou mais autores publicam textos, geralmente sobre
uma temática específica, em ordem cronológica inversa e de forma frequente. A
simplicidade com que se pode publicar textos em um blog fez com que a ferramenta
alcançasse uma relativa popularidade no mundo todo (ZAGO, 2008, p.2).

Atualmente existem inúmeros blogs de decoração, com temas e abordagens variadas.
Alguns deles se tornaram muito populares e são recomendados por revistas de decoração de
grande circulação, como Casa Claudia da editora Abril, e Casa e Jardim da editora Globo,
que, por sua vez, também apresentam plataformas online. O recurso das ferramentas
transmídia associado a títulos reconhecidos contribuiu para dar visibilidade a alguns blogs,
como é o caso do Homens da Casa, que já compartilhou matérias da revista Casa e Jardim.
O blog é objeto de pesquisa de doutorado, que busca compreender como se desenvolvem
associações entre identidades, gênero e a decoração.
6

MCKAY, George. DIY culture. Party & protest in nineties Britain. London: New

Left Books, 1998.
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Desta maneira, os blogs de decoração e as revistas de grande circulação compartilham
conteúdos e dicas, porém com abordagens diferentes. Contudo, vale ressaltar que a maioria
dos blogs de decoração são criados e mantidos por mulheres, algumas vezes reforçando uma
associação considerada “natural” entre a casa/decoração e o que se entende por “universo
feminino”, seja pela forma de abordar o conteúdo, pelo tipo de postagem, ou por compreender
que as mulheres necessariamente têm mais afinidade, interesse e conhecimento sobre o
assunto.
O Homens da Casa é dividido em algumas seções (figura 1), porém neste artigo
damos destaque à seção Leitor, uma coluna mensal na qual são publicadas imagens dos
projetos de decoração criados pelos leitores. A seção foi escolhida pela importância atribuída
às representações de masculinidade nos discursos e imagens (projetos), recebendo grande
destaque no blog.

FIGURA 01 – A PÁGINA INICIAL DO BLOG HOMENS DA CASA.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2015)

2. DECORAÇÃO NÃO TEM SEXO E SIM PERSONALIDADE: A COLUNA DO
LEITOR
O Homens da Casa é apresentado aos leitores, na página inicial (home), como um
blog que
tem uma visão própria sobre decoração através de conteúdo realizável e
inspiracional. É um espaço pra conversa informal e divertida, sem amarras ou
linguagens técnicas. Decoração não tem sexo e sim, personalidade. Por isso, o
Homens da Casa é um espaço universal sob uma visão particular. (HOMENS DA
CASA, 2012)
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A prática da decoração pode ser discutida a partir de uma perspectiva de gênero,
recordando uma longa construção social e cultural da atividade, associada historicamente às
mulheres e a uma suposta aptidão natural delas para os cuidados com a casa. Em relação ao
blog, percebemos uma estratégia de diferenciação quanto a esta construção, buscando rejeitar
o alinhamento com atividades consideradas femininas ou associadas às feminilidades. Assim,
a decoração “não tem sexo”, não é somente “coisa de mulher” e não diz respeito apenas às
feminilidades. A ideia de que a “decoração não tem sexo” é uma estratégia para desvincular a
decoração como atividade desempenhada por mulheres. Esta afirmação é utilizada na
apresentação do blog para se distanciar (e rejeitar) da associação entre decoração e
feminilidades.
O termo sexo, como utilizado no blog, compreende as mulheres ou o (sexo) feminino,
colocando sexo e gênero como sinônimos. Entendemos, neste artigo, sexo e gênero como
termos e significados distintos. O termo gênero, segundo Joan Scott (1995), é usado para
designar as relações sociais entre os sexos e foi empregado como forma de rejeitar as
explicações biológicas que subjugavam e perpetuavam formas de dominação das mulheres,
sobretudo em relação à reprodução. Gênero abrange as relações sociais entre os sexos,
ampliando a discussão sobre identificação, representação e construção de significados na
sociedade, muito além de oposições binárias. O argumento de Joan Scott (1995) é de que o
sexo é naturalizado, numa associação com o corpo biológico, enquanto o gênero é
identificado com a cultura:
O termo ‘gênero’, além de um substituto para o termo mulheres, é também utilizado
para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente
informação sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Essa utilização
enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que
ele é criado nesse e por esse mundo masculino. Esse uso rejeita a validade
interpretativa da ideia de esferas separadas e sustenta que estudar as mulheres de
maneira isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tenha
muito pouco ou nada a ver com o outro sexo (SCOTT, 1995, p. 75).

Judith Butler (2003, p. 24) questiona a distinção sexo/gênero, que “sugere uma
descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos”. O
questionamento de Judith Butler implica repensar a visão do sexo como um dado natural e
fixo, para entendê-lo como uma construção, assim como o gênero. Em outras palavras, para a
autora o gênero não pode ser considerado apenas como uma interpretação cultural de um sexo
entendido como natural:
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O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de
significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de designar
também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são
estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo para a
natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza sexuada’ ou
‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior á
cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura (BUTLER,
2003, p. 25).

No Homens da Casa, a coluna do Leitor um espaço que funciona como um canal de
comunicação entre leitores/as e deles/as com o criador do blog, Eduardo Mendes. Ainda que
no discurso a decoração não tenha sexo, isto é, não possua um gênero definido, na coluna do
Leitor há uma definição clara: esta começa na linguagem (o leitor) e ganha força com os
comentários dos leitores e do proprietário do blog, expressando a afirmação da masculinidade
nesta seção. Um exemplo disso pode ser percebido na apresentação do projeto do leitor
Glauco (figuras 2 e 3 ). Trata-se de uma sala que tem um pequeno bar (espaço para copos e
garrafas) disfarçado atrás de um quadro na parede. Nesse ambiente, o lugar do bar foi
marcado no espaço, mesmo que oculto atrás de um quadro. O bar é um tema frequente em
dicas e sugestões do Homens da Casa, reforçando sua importância na construção da
masculinidade na decoração. Contudo, a estratégia de ocultamento instiga o questionamento
sobre como e por quem o espaço é utilizado.

FIGURA 02 – A SALA DO LEITOR GLAUCO.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2015)
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FIGURA 03 – O DETALHE DO BAR DO LEITOR GLAUCO.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2015)

Os leitores enviam imagens dos projetos que realizaram com base nas sugestões do
blog e então Eduardo Mendes convida todos os leitores a votarem no melhor projeto do mês.
O projeto mais votado é premiado com o título Leitor Ninja (uma classificação dentro da
seção Leitor) e publicado integralmente (com fotografias e textos explicativos do autor-leitor)
e recebe como prêmio um pôster da loja do blog.
Os projetos publicados nesta coluna são semelhantes entre si, usando padrões
cromáticos (cinza, branco e preto, com opção do amarelo para o destaque), de composição
(arranjos de quadros e molduras) e referências à cultura popular (cultura geek, nerd), com
base ou seguindo fielmente o que é publicado no blog. A figura 4 mostra o quarto de um
leitor, no qual uma parede foi decorada de acordo com suas preferências. Nela encontramos
referências à série de televisão Breaking Bad, à cantora Amy Winehouse, personagens de
videogame, músicas temas de novelas, entre outras. Um aspecto presente e que se repete em
diversos projetos, porque foi muitas vezes sugerido no Homens da Casa, é a ausência de
molduras nas imagens, que receberam destaque por meio de contornos feitos com fita
isolante.
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FIGURA 04 – O QUARTO DO LEITOR ANDRÉ.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2014)

Os leitores enviam as fotografias dos projetos, geralmente com imagens no estilo antes
e depois. Alguns fotografam várias etapas de execução, para mostrar as dificuldades, os
materiais, a diferença no ambiente. Além das imagens, os leitores costumam descrever as
motivações para mudar o espaço, apresentam o projeto em etapas, como um passo-a-passo. A
maioria dos leitores afirma a importância de personalizar o próprio espaço, conferindo-lhe
uma identidade que exponha gostos pessoais, preferências e afinidades, por meio de quadros,
pôsteres, mobiliário, como no banheiro reformado pelo leitor Nelson (figura 5). Neste projeto,
ele utilizou as sugestões publicadas no blog, como o esquema cromático baseado na adoção
de tons de cinza e amarelo, (cores preferidas e amplamente divulgadas por Eduardo Mendes)
e personagens de histórias em quadrinhos com intervenções ou retratados de forma bemhumorada.
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FIGURA 05 – PROJETO DE BANHEIRO, LEITOR NINJA, JUNHO DE
2015.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2015)

Ter o projeto publicado na seção Leitor ninja é o prêmio máximo de reconhecimento
para os leitores. Eduardo Mendes define a seção da seguinte forma: “Leitor Ninja é uma
seção do blog destinada a quem botou a mão na massa, transformou algum cômodo da
casa e o resultado ficou foda” (MENDES, 2015). Nesta fala, ficam explícitos dois
aspectos que se repetem nas postagens: a preferência pela personalização na decoração,
fundamentada no conceito do it yourself com ênfase na prática (“botou a mão na massa”) e o
uso de palavrões (“foda”) para marcar tanto o caráter informal, de “conversa divertida”,
quanto masculino do blog. Novamente percebemos a afirmação do blog como um espaço
masculino, que se assemelha a um grupo ou clube.

3. COLOCANDO A MÃO NA MASSA: DIY, BRICOLAGE CLUB E CONSUMO

A expressão “colocar a mão na massa” aparece inúmeras vezes no blog e é uma das
questões mais valorizadas para tratar da decoração, juntamente com a personalização e
afirmação de identidade nos ambientes. Essas ideias são baseadas no conceito do it yourself
ou faça você mesmo.
Interessante destacar os relatos dos leitores que tiveram seus projetos publicados
como Leitor Ninja, expressando a satisfação de conseguir personalizar o próprio ambiente,
como afirmou o leitor André, autor do projeto da figura 4:
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Meu quarto ficou bem cheio no final, mas definitivamente mais minha cara e
bem legal, curti muito ter feito tudo isso e a satisfação vem muito mais do
fato que fui eu que fiz, montei, organizei do que das coisas em si. E como to
muito viciado nessa ideia de DIY, não dá pra parar mais, vou ter que migrar
para outro cômodo agora [...]. Gostaria muito se esse tanto de coisa que eu
fiz desse coragem para alguém também botar a mão na massa e já ficaria
mais que satisfeito se conseguisse que uma pessoa levantasse da cadeira pra
começar algo novo (HOMENS DA CASA, 2015).

Cabe destacar a influência do conceito DIY na transformação do ambiente do leitor
André, que expressou orgulho pela iniciativa de personalizar ele mesmo o seu ambiente. O
conceito DIY surgiu nos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, no cenário de escassez de
materiais e produtos, que motivou uma atitude de produção e reutilização de tecidos, peças de
roupa e materiais diversos: “autoridades americanas e europeias aconselhavam as mulheres a
aproveitarem o material disponível em casa, transformando cortinas em vestidos, lenços em
bolsas” (AZZI, 2012). Na década de 1960, com os movimentos de contracultura e o
movimento hippie, o conceito ganha força, como oposição à cultura de massa, às mídias e à
disseminação do consumo (PRADO, 2011).
Nos anos 1970 a proposta DIY é adotada pelo movimento punk, com caráter
anticapitalista e anticonsumista, que defendia a responsabilidade individual pelas escolhas de
consumo, desde alimentação, música, roupas, etc. A cultura punk pregava que as pessoas
produzissem o que consumissem, estimulando a produção e circulação de fanzines, álbuns,
músicas, roupas. Para George McKay, autor de DIY Culture – Party & Protest in Nineties
Britain, acontece uma “nostalgia crítica” em relação ao DIY, pois o conceito, que surgiu no
contexto de escassez do período de guerra, posteriormente tornou-se algo comercial.
A Cultura DIY, centrada na juventude, um grupo dirigido por interesses e práticas
em torno do radicalismo verde, ações políticas diretas, novos sons musicais e
experiências, é um tipo de contracultura dos anos 1990. A Cultura DIY gosta de
pensar que este é o caso e isto é suficiente por hora.[...] Como a versão dos anos
1960 que nós procuramos associar com a palavra ‘contracultura’, a Cultura DIY é
uma combinação de ação inspirada, narcisismo, arrogância juvenil, princípio,
7
historicismo, idealismo, indulgência, criatividade, plágio (MCKAY, 1998, p. 2).

7

No original: “DIY culture, a youth-centred and directed-cluster of interests

and practices around green radicalism, direct action politics, new musical sounds and
experiences, is a kind os 1990s counterculture. DiY Culture likes to think that this is the case
and says so often enough. (...) Like the 1960s version we tend to associate the word
'counterculture' with, DiY Culture's a combination of a inspiring action, narcissism,youthful
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O conceito DIY é adotado em vários blogs de decoração atuais, como o Homens da
Casa, com publicação de grande número de postagens com exemplos de objetos decorativos,
mobiliário e produtos criados com este conceito. Os projetos são postados no blog no formato
passo-a-passo, com imagens ou vídeos, geralmente enfatizando o caráter singular desses
projetos, e, sobretudo, a possibilidade de realizar uma decoração personalizada, exclusiva e
original. No exemplo apresentado na figura 6, Eduardo Mendes transformou uma lata de
refrigerante em luminária. O projeto, que parece simples quando vemos a imagem da
luminária pronta, foi fotografado em cada etapa, mostrando o desenvolvimento da luminária a
partir do tratamento da lata, furação, fixação, etc. O formato passo-a-passo auxilia a
compreensão das etapas e também descreve as ferramentas e materiais necessários para
execução.

FIGURA 06 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS DESCREVEM EXECUÇÃO DE LUMINÁRIA COM
LATA DE COCA-COLA.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2015)

No blog Homens da Casa o conceito DIY é valorizado como solução para vários tipos
de problemas: como opção criativa para personalizar a decoração e diferenciá-la dos projetos
comerciais do mercado e das lojas; como alternativa econômica para quem não tem recursos
financeiros para decorar; e como forma de imprimir um caráter pessoal e individual à casa.
As ideias de diferenciação e individualização são reforçadas pelas práticas DIY e pelo
Bricolage club, termo usado por Judy Attfield (2000) para discutir consumo, escolha e estilo
de vida. O termo Bricolage “é usado por antropólogos para descrever o processo usado por
grupos particulares para ‘pensar’ o seu mundo numa lógica material própria e por meio da

arrogance, principle, ahistoricism,idealism,indulgence,creativity, plagiarism,as well as the
rejection and embracing alike of technological innovation.”
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improvisação e apropriação de produtos de forma inadequada” 8 (ATTFIELD, 2000, p. 209).
Muitos projetos publicados no Homens da Casa são elogiados justamente pelo critério de
improvisação e apropriação, como no caso da moldura utilizada como pendurador de toalhas,
no banheiro da figura 3.
Attfield (2000) considera que o DIY e o Bricolage Club podem ser pensados a partir
de duas visões semelhantes, porém opostas, sobre o consumo. O primeiro é o conceito de
escolha, que representa o ponto de vista individual do consumidor, com o direito e a liberdade
de escolher comprar ou desistir da compra. A noção de escolha refere-se a um grau de
empoderamento, reforçado pela crença de que o consumidor não é tão manipulável quanto
geralmente se acredita.
Já o conceito de estilo de vida é apontado por alguns críticos como um modo de vida
falso, imposto aos consumidores por empresários gananciosos. Assumindo um ponto de vista
diferente, Lívia Barbosa afirma:
No contexto da cultura do consumo, [o estilo de vida] sinaliza para individualidade,
auto-expressão, estilo pessoal e autoconsciente. A roupa, o corpo, o discurso, o
lazer, a comida, a bebida, o carro, a casa, entre outros, devem ser vistos como
indicadores de uma individualidade, propriedade de um sujeito específico, ao invés
de uma determinação de um grupo de status. Os objetos e as mercadorias são
utilizadas como signos culturais de forma livre pelas pessoas para produzirem
efeitos expressivos em um determinado contexto (BARBOSA, 2004, p. 23).

Para Attfield (2000, p. 208) as “práticas de consumo cotidianas representam um grau
de controle e decisão autoconsciente” 9, mais do que a simples aceitação da manipulação e
consequente reprodução de imposições publicitárias. Neste contexto, o DIY é uma boa
oportunidade para refletir sobre a suposta liberdade dos consumidores no exercício
autoconsciente de escolha, ao mesmo tempo em que se questionam as imposições e
manipulações publicitárias disfarçadas nas representações de estilo de vida, como na
afirmação de modelos de masculinidade na decoração.

8

No original: “Bricolage is used by anthropologists to describe the process used by

particular groups to ‘think’ their world in a material logic of their own by means of
improvisation and appropriating commodities inappropriately.”
9

No original: “But rather than exhibiting extravagant profligacy most everyday

consumption practice represents a degree of control and self-conscious decision making
which has been amply justified in research on consumption and shopping habits”.
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Neste sentido, consumo e construção de identidades se confundem. Os produtos e
discursos são consumidos como parte fundamental na construção da identidade, como
símbolo máximo do poder de escolha, “império da ética do self, em que cada um de nós se
torna o árbitro fundamental de suas próprias opções e possui legitimidade suficiente para criar
sua própria moda de acordo com o seu senso estético e conforto.” (BARBOSA, 2004, p. 22).
Importante lembrar que esta suposta liberdade de escolha está sujeita às questões econômicas,
culturais, políticas e sociais. O que esta sugestão de poder de escolha omite é que os padrões
de vida e de consumo não são universais e acessíveis a toda a população. No Homens da
Casa, observamos essas contradições quanto à escolha e estilos de vida promovidos pelo
blog. Ao mesmo tempo em que o criador do blog promove e divulga projetos estimulando a
atitude de “colocar a mão na massa”, acenando com certa liberdade e poder individual,
também reforça certos comportamentos e tipos de estilo de vida, inclusive com a
comercialização de vários artigos pelo blog, estimulando certas práticas de consumo que não
são tão livres e autônomas quanto são apresentadas. O estilo e vida pode ser compreendido, de
acordo com Marinês Ribeiro dos Santos e Joana Maria Pedro (2011, p. 146), como um
“conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas
práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma narrativa
particular da auto identidade” O modo como consumimos e/ou usamos as coisas é um
processo de interação com o mundo:
O consumo faz parte da reprodução cultural das relações sociais, um processo bem
concreto realizado através de práticas sociais na vida mundana. Essa visão das coisas
pode ser mecânica, pode implicar que o consumo é inevitavelmente conformista,
bem como um agente, um meio de assegurar a conformidade social. Mas exatamente
porque o consumo é uma prática cotidiana em que os agentes sociais reais usam
habilmente os recursos culturais (linguagens, coisas, imagens) para atender a suas
necessidades, envolve necessariamente reinterpretações, modificações, transgressões
– e pode ser usado para questionar culturalmente, bem como para reproduzir
culturalmente a ordem social. (SLATER, 2002, p.146)

No Homens da Casa, observa-se um processo de classificação, pois segundo Don
Slater (2002, p. 148), com os bens,
podemos construir e manter um universo social inteligível, uma vez que ao
classificar, comparar e ordenar as coisas que temos e usamos, damos sentido e
organizamos nossas relações sociais, classificando pessoas e eventos.

Isto ocorre principalmente quando as referências culturais que são publicadas pelo
criador do blog se repetem nos projetos de seus leitores. Objetos, brinquedos, símbolos e
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imagens auxiliam na formação e afirmação de identidades e reforçam o caráter singular de
uma decoração “com personalidade”, muito valorizada pelo blog.

4. A COLUNA DO LEITOR COMO A CASA DOS HOMENS
A coluna do Leitor é o espaço no qual os homens, leitores, podem ter seus projetos
legitimados e elogiados pelo criador do blog. Daniel Welzer-Lang (2001) utiliza o termo
“casa dos homens”, para se referir a um conjunto de lugares e espaços nos quais os homens se
reúnem e aprendem a se diferenciar do mundo das mulheres e das crianças. O Homens da
Casa pode ser pensado como uma “casa dos homens”, na qual os leitores podem ficar à
vontade para discutir decoração, trocar informações e experiências, sob um novo enfoque e
sem receio de julgamentos quanto às suas identificações com as masculinidades. Daniel
Welzer-Lang explica como funciona a “casa dos homens”:
Em nossas sociedades, quando as crianças do sexo masculino deixam, de certo
modo, o mundo das mulheres, quando começam a se reagrupar com outros meninos
de sua idade, elas atravessam uma fase de homossociabilidade na qual emergem
fortes tendências e/ou grandes pressões para viver momentos de homossexualidade.
Competições de pintos, maratonas de punhetas (masturbação), brincar de quem mija
(urina) o mais longe, excitações sexuais coletivas a partir de pornografia olhada em
grupo [...] Nessa casa dos homens, a cada idade da vida, a cada etapa de construção
do masculino, em suma está relacionada uma peça, um quarto, um café ou um
estádio. Ou seja, um lugar onde a homossociabilidade pode ser vivida e
experimentada em grupos de pares. Nesses grupos, os mais velhos, aqueles que já
foram iniciados por outros, mostram, corrigem e modelizam os que buscam o acesso
à virilidade. Uma vez que se abandona a primeira peça, cada homem se torna ao
mesmo tempo iniciado e iniciador (WELZER-LANG, 2001, p. 462).

Na seção Leitor Ninja, Eduardo Mendes elogiou o projeto do leitor Cassiano (figura 7)
e expressou grande satisfação com a participação do público masculino no blog:
Quem acompanha o blog lá no facebook sabe da alegria que eu fiquei semana
passada ao saber que atualmente mais da metade dos leitores do blog são cuecas.
Claro que esse blog é pra todo mundo (meninas, amo vocês), mas saber que eu tô
conseguindo quebrar esse paradigma (palavra difícil) de que decoração é coisa de
mulher, é realmente muito foda (MENDES, 2014).
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FIGURA 07 – DUAS IMAGENS DO QUARTO DO LEITOR CASSIANO, PUBLICADAS NA
SEÇÃO LEITOR NINJA.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2014)

Eduardo Mendes celebra a participação dos leitores (homens) e os projetos enviados
por eles. A expressão “cuecas” vem reforçar uma visão de masculinidade promovida no blog,
assim como o termo “foda”, utilizado para mostrar a satisfação do autor. A escolha por um
palavrão consiste em uma afirmação da masculinidade hegemônica (Connel, 1995), na qual os
homens utilizam palavrões para afirmar e marcar sua virilidade e sua agressividade,
evidenciando um tipo de comportamento associado às masculinidades considerado como
natural. A agressividade e a violência fazem parte do “universo masculino”, como forma de se
distinguir do que é considerado feminino e também distanciar-se de situações que possam ser
interpretadas como de caráter homossexual. Quando o autor utiliza o palavrão no blog,
conversa informalmente com seus leitores homens, potencializando a comunicação com eles,
bem como a identificação comum, como um grupo.
Cueca é um termo adotados no Homens da Casa como substituto de homem. Usar a
roupa íntima para designar um gênero, ou mais precisamente no registro do blog, para
designar um sexo, é uma escolha que carrega implicações específicas. O autor do blog está
localizado em um registro heteronormativo, no qual precisa reforçar características da
masculinidade hegemônica, como a agressividade sugerida pelo uso de palavrões.
A afirmação do sexo biológico, usando cueca como sinônimo de homem e ligando a
peça de roupa com o corpo/órgão sexual, reforça estratégias de dominação e exclusão. Cuecas
são bem-vindos e devem ‘colocar a mão na massa’, porque decoração não é só “coisa de
mulher”. Coisa de mulher torna-se um problema, uma concepção generificada quando é
impregnada de termos e classificações que sugerem uma hierarquia de valores, saberes e de
visões de mundo.
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A suposta naturalização da norma é uma prática discursiva muito eficaz, pois a
representação de gênero influencia e reafirma valores, comportamentos e posturas que,
embora sejam criticados e rejeitados, constituem uma forma de reconhecimento e
identificação de gênero. Como acredita Judith Butler (2003, p. 18):
Os domínios da ‘representação’ política e linguística estabeleceram a priori o
critério segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o resultado de a
representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito. Em outras
palavras, as qualificações de ser sujeito têm que ser atendidas para que a
representação possa ser expandida.

Raewyn Connel (1995, p 188) acredita que o conceito de masculinidade abrange
múltiplas configurações:
a masculinidade é uma configuração de prática em torno da posição dos homens na
estrutura das relações de gênero. Existe, normalmente, mais de uma configuração
desse tipo em qualquer ordem de gênero de uma sociedade. Em reconhecimento
desse fato, tem-se tornado comum falar de ‘masculinidades’.

Connel (1995, p. 190) aponta os riscos de adotar certos tipos de masculinidades
como padrão de comportamento para os homens: “a narrativa convencional adota uma das
formas de masculinidade para definir a masculinidade em geral”. No blog, o fazer,
desenvolver, “colocar a mão na massa” é considerado um comportamento natural, expressão
de uma masculinidade entendida como comum a todos os homens. Para Connel, “falar de
uma configuração da prática significa colocar ênfase naquilo que as pessoas realmente
fazem, não naquilo que é esperado ou imaginado” (CONNEL, 1995, p. 188). Neste sentido, as
masculinidades são vividas pelas ações, pela materialidade dessas ações e dos discursos que
contribuem com sua formação.
Desta forma, a valorização de alguns padrões de composição e de cores, juntamente
com o DIY e as ferramentas, constituem exemplos dessa configuração na prática; de como as
masculinidades são modeladas e experimentadas nos grupos, nas casas dos homens.

4.1. A LEITORA NA CASA DOS HOMENS
O blog teve grande repercussão nos últimos anos e desde 2014 as publicações de
imagens de projetos idealizados por leitores aumentaram significativamente. Recentemente
(2015) também foram publicados projetos realizados por mulheres na seção Leitor Ninja,
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convidando a uma reflexão sobre os modelos de masculinidade promovidos pelo blog e sobre
como essas masculinidades dialogam com as feminilidades. Em relação às representações
dessas masculinidades, percebe-se uma continuidade de cores, modelos e arranjos, da mesma
forma como são sugeridas nas publicações do blog. Na publicação do quarto da leitora
Camila, primeira mulher com projeto publicado na seção Leitor Ninja, (figura 08), Eduardo
Mendes afirmou que o blog não tem um gênero definido:
Quando eu criei o blog tive certo de receio de parecer que é apenas sobre
decoração masculina. Na verdade é a minha visão sobre o que curto em
decoração. Nunca gostei de rótulos como de azul pra menino e rosa pra
menina, por isso o HC tem um estilo e não um gênero definido. É uma
pegada pra geral que curtir o que eu posto aqui. Ninguém é obrigado a gostar
só de uma coisa, afinal todos nós somos uma mistura maluca né? (MENDES,
2015, grifo no original).

Neste trecho, podemos perceber uma preocupação de Mendes em afirmar que o blog
não tem gênero definido, ou seja, que não é exclusivamente masculino. Interessante notar as
contradições no seu discurso. Quando fala em “decoração masculina”, ele assume que o blog
tem uma visão de gênero definida. As afirmações feitas na sequência procuram negar
identificações de gênero, porém acabam por reforçá-las. Isso é marcado na linguagem, assim
como nas representações de masculinidade apresentadas no blog. Os comentários sobre o
projeto da leitora Camila foram poucos, mas o texto que introduziu as imagens e o relato
(curto) dela contrastam muito em comparação com as publicações dos projetos dos leitores.
Eduardo Mendes sempre faz algum comentário sobre o projeto vencedor da votação, e os
leitores enviam relatos detalhados sobre a execução do projeto. No caso da leitora, o texto
curto, que adquiriu um tom de pedido de desculpas ou algum tipo de justificativa pela
publicação do projeto de uma leitora na coluna do Leitor, convidam a reflexão sobre as
chamadas visões neutras e universais quando se fala em gênero.
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FIGURA 08 – QUARTO DA CAMILA, LEITOR NINJA.
FONTE: BLOG HOMENS DA CASA (2015).

Neste projeto não existem muitas referências que se diferenciam das sugestões
propostas pelo Homens da Casa, pois as dicas publicadas pelo blog foram seguidas fielmente,
como a preferência cromática do criador Eduardo Mendes, que elogiou a combinação:
“parede cinza com prateleira amarela me conquistam fácil” (HOMENS DA CASA, 2015).
Um destaque na composição é o arranjo de almofadas sobre a cama, com a capa da
almofada (figura 08) estampando a mensagem Forget princess, call me president 10. O
destaque na imagem é interessante de problematizar, porque as fotografias foram enviadas
pela própria leitora. Se os modelos de masculinidade apresentados no blog dialogam com
propostas tidas como despojadas ou modernas, encontramos representações equivalentes de
feminilidades. A opção pela almofada com mensagem bem-humorada está em sintonia com as
representações oferecidas pelo blog e ainda reforça o caráter relacional do gênero. Para um
modelo

específico

de

masculinidade,

encontramos

um

modelo

de

feminilidade

correspondente. Neste caso, a rejeição pela princesa, uma representação convencional de
feminilidade, e a opção por presidente, reforça um tipo de feminilidade identificada com o
poder, comando, etc. Uma posição geralmente ocupada por homens, que coordenam homens;
e podemos pensar também na atualidade brasileira, em que uma mulher ocupa o cargo de
presidente. O modelo de masculinidade moderna, descolada, bem-humorada e às vezes
debochada ao usar palavrões como base do vocabulário, encontra sua feminilidade
correspondente na decoração.

10

Esqueça a princesa, me chame de presidente. Tradução própria.
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5. CONCLUSÃO
O blog de decoração Homens da Casa se mostra como uma oportunidade para
estudar e discutir como as relações e representações de gênero marcam visões de mundo,
desigualdades e assimetrias na sociedade. Mesmo em um blog que se apresenta como uma
mídia informal, um espaço de “conversa sem amarras”, as desigualdades de gênero marcam
discursos e práticas associadas à decoração, como discutimos em relação ao DIY e “colocar a
mão na massa”. Essas estratégias de distinção em relação a uma atividade historicamente
associadas às feminilidades marcam hierarquias entre saberes, conhecimentos, práticas
marcadas pelo gênero. Desta forma, as discussões de gênero permitem compreender que
esses processos de diferenciação, oposição binária, desvalorização, muitas vezes acontecem
de maneira sutil, mas contínua, como no caso da decoração e dos discursos apresentados no
blog.
É necessário questionar os discursos que afirmam supostas universalidades ou
neutralidades e buscam negar classificações de gênero e minimizar o caráter implicado de
escolhas e posturas. Como vimos nos discursos do blog, a construção da diferença acontece
na própria linguagem, pois é uma “prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz
os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2007, p. 154). Para Judith Butler, este é o caráter da
performatividade do gênero, uma prática reiterativa que não apenas reproduz os efeitos de
discursos anteriores, mas que também constrói o discurso. Por esta razão, o estudo das
representações de gênero ajuda a compreender como discursos e práticas que se apresentam
como naturais ou neutros dizem muito sobre as concepções de gênero e, no contexto do
Homens da Casa, sobre suas imbricações com as práticas de consumo.
De acordo com Don Slater (2002, p. 164) “o significado das coisas não pode ser
destilado dos próprios objetos, nem através de sistemas gerais de significado; precisam ser
investigados no local onde surgem de fato, nas práticas imprevisíveis do trabalho simbólico
das pessoas.” As práticas e discursos ligados à decoração, analisados no blog Homens da
Casa, evidenciam que os significados são formados e reinterpretados nas instâncias de
produção e consumo, nas relações com os objetos, reforçando a importância da análise do
gênero para compreender as interações entre discursos, práticas e materialidades.

540

6. REFERÊNCIAS
ATTFIELD, Judy. Wild things: the material culture of everyday life. New York: Berg,
2000.
AZZI, Christine. DIY: a origem cultural do “faça você mesmo”. Modamodamoda. 10 dez.
2012. Disponível em: < http://modamodamoda.com.br/diy-a-origem-cultural-do-faca-vocemesmo/> Acesso em: 08 set.2014.
BARBOSA, Lívia. Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade. Tradução de
Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In:
LOURO, Guacira Lopes. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 2007, p. 153-172.
CONNEL, Raewyn Políticas da masculinidade. In: Educação & Realidade. Porto Alegre,
vol. 20, n. 2, jul./dez. 1995, p. 185-206.
MCKAY, George. DIY culture. Party & protest in nineties Britain. London: New Left
Books, 1998.
MENDES, Eduardo. Homens da Casa. Disponível em: http://www.homensdacasa.net/
Acesso em: 07 ago. 2015.
PRADO, C. Ana. A volta da cultura do “faça você mesmo”. Entrevista George McKay.
Comportamento. Super Interessante, São Paulo, Editora Abril, n. 296, out. 2011. Disponível
em:<http://super.abril.com.br/cultura/volta-cultura-faca-voce-mesmo-conteudo-extra643280.shtml> Acesso em: 04 set. 2014.
SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Educação & Realidade.
Porto Alegre, vol. 20, n.2 jul.dez. 1995, p.5-19.
SANTOS, Marinês Ribeiro dos. PEDRO, Joana Maria. A domesticidade moderna na revista
Casa & Jardim: práticas de consumo e relações de gênero (anos 1950 e 1960). In: QUELUZ,
Marilda L.P. (org.). Design & Consumo. Curitiba: Editora Peregrina, 2010.pp. 141-178.
SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. São Paulo: Nobel, 2002.
WELZER-LANG, Daniel. A construção do Masculino: dominação das mulheres e
homofobia. In: Revista Estudos Feministas. N. 2, vol. 9. Florianópolis: UFSC, 2001, p. 460482.
ZAGO, Gabriela da Siva. Dos blogs ao microblogs: aspectos históricos, formatos e
características. Congresso Nacional de História da Mídia. Niterói, Rio de Janeiro. Maio de
2008.
Disponível
em:<
http://www.bocc.ubi.pt/pag/zago-gabriela-dos-blogs-aosmicroblogs.pdf> Acesso em: 20 mar. 2015.
541

IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES POR MEIO DOS
CATÁLOGOS DE MODA PRAIA 1
Natassia Gomes2
Ruane Cordeiro3
RESUMO
Pode-se dizer que o Brasil é visto mundialmente como influenciador de tendências de moda
praia, em especial pelo fato destes produtos representarem a identidade e a cultura brasileira
no exterior, muito devido ao apelo publicitário em mitificar em excesso a população brasileira
como um país que exalta felicidade, beleza e sensualidade principalmente no que se refere às
mulheres. Muitas empresas utilizam os catálogos ou folhetos publicitários de moda como
principal meio para a venda, sendo estes os refletores de imagens e padrões que ditam
comportamentos. As imagens divulgadas tornam-se objetos de desejo não apenas pelos
produtos em si, mas também pelo ambiente que é ofertado. Além disso, é através do próprio
catálogo que o consumidor é orientado sobre as novas tendências. O objetivo do presente
trabalho foi identificar as relações existentes entre o comportamento de compra de moda praia
das mulheres e a influência da imagem dos catálogos neste processo. Para tanto, foi realizado
uma análise através de observações e questionários com mulheres entre 18 e 50 anos.
Percebeu-se como a influência das modelos no catálogo de moda persuade as consumidoras
de diversas formas, como por exemplo, o desejo de possuir determinada identidade, levandoas à compra dos produtos. Além disso, esta análise contribuiu para uma melhor compreensão
de hábitos de consumo, auxiliando as empresas em suas estratégias de produção, marketing e
vendas.
Palavras-chave: Consumo, Mulheres, Moda Praia.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil é visto mundialmente como influenciador de tendências de moda praia, em
especial pelo fato destes produtos representarem a identidade e a cultura brasileira no exterior.
Segundo o dossiê Análise da Indústria de Moda Praia: Inserção de micro e pequenas empresas
no mercado internacional, publicado e desenvolvido pelo DAI BRASIL (2006), o Brasil é
exposto como parte de um grupo seleto a que muito querem, mas poucos conseguem
pertencer, os chamados country-label, ou seja, o Brasil estaria para a moda-praia, assim como
a França está para os perfumes e a Itália para as pizzas, por exemplo. Tal pesquisa mostra que
1
Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VII Encontro de Pesquisa
em Comunicação – ENPECOM.
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o que rotulou o Brasil desta forma foi o seu sex-appeal, composto pela soma de fatores como
a sensualidade, tolerância com as diferenças, e jeito despojado, especialmente pelo jeito
carioca de ser.
De acordo com a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), os
brasileiros são os que mais consomem moda praia no mundo, movendo cerca de US$ 2,5
bilhão anualmente. No Brasil é comum o uso da imagem do corpo da mulher em propagandas
de todos os gêneros. Este tipo de estratégia de comunicação objetiva estimular as vendas. Para
persuadir o público feminino à compra a publicidade mexe com os sonhos e desejos das
mulheres, visto que para elas a imagem feminina pode ser considerada um espelho do que elas
acreditam ou desejam ser, idealizando o corpo, a beleza e representação que as modelos
transmitem. Um exemplo de uso do corpo feminino para vendas, quase que exclusivo as
mulheres, são as revistas que utilizam chamadas de dietas milagrosas, dicas de beleza, fitness
e que trazem na capa famosas com corpos esculturais, criando o então chamado “fascínio
auto-erótico”, denominado por Baudrillard (1996 p. 45). Ou seja, a mulher-objeto que se olha
e, com os grandes olhos abertos, volta a fechá-los sobre si mesma, ou seja, as mulheres se
veem ou se desejam nas propagandas, na TV, nas revistas, como se aquilo fosse seu espelho.
Seriam ideais almejados como artifício de controle e autoafirmação. O material publicitário
visa à mediação e facilitação do individuo a se imaginar como se estivesse utilizando o objeto
de desejo divulgado. De acordo com Grilo (2006), a linguagem publicitária lida com o
inconsciente coletivo no qual dominam as metáforas, os arquétipos, os signos e os símbolos.
No mercado de moda praia os pontos de vendas usam catálogos como principal apelo
publicitário. É através dele que o consumidor é orientado sobre as novas tendências. Os
catálogos criam uma identidade ao observador no momento de sua apresentação. Para
Goffman (2009 apud MACHADO, 2009), os indivíduos se comportam então como atores,
que buscam no consumo simbólico os papéis, e personagens, mais adequados para cada
contexto, tentando controlar e manipular as impressões da plateia.
A fim de atingir este imaginário, muitas empresas apostam nos catálogos de moda
como comunicação, pois acreditam no poder das imagens veiculadas, principalmente no que
se refere ao corpo, visto que a mídia é uma influenciadora das decisões de padrões de hábitos
e consumos. A publicidade e a moda juntas, conforme Lipovestki (2001), remete a promessas
de beleza e sedução das aparências. Unem-se no processo de estetização geral, decoração
generalizada do cotidiano, maquiagem do real. Ainda segundo o autor, as mulheres têm se
emancipado de antigas dominações, como as sexuais e as da procriação, para ingressarem na
servidão da estética.
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Portanto, percebe-se que além das estratégias criadas pelas organizações, o momento
histórico, de libertação e ao mesmo tempo de subordinação, faz com que as mulheres
procurem consumir o que é exigido pela atual sociedade, por uma questão de aceitação,
construção de representações, e para isso precisam estar na moda.
Wolf (1992), em seu livro O mito da beleza, mostra como beleza e moda são
utilizadas contra as mulheres atualmente. A autora observa que mulheres idolatram e se
espelham em o que ela mesma classifica como “realmente nada – imagens, recortes de papel”,
ou seja, um ideal impossível ou insignificante. Porém, o fato é que as mulheres sempre
estiveram obcecadas pela imagem “ideal”, justamente, porque os homens sempre as levaram a
pensar assim, dado que elas não passam de “beldades” na cultura masculina, segundo a
própria autora.
Um dos agentes que ditam a moda são os catálogos e os folhetos publicitários. O
catálogo é um meio utilizado para compor a fantasia de que ao adquirir o objeto, se conquista
a imagem corporal transmitida pelas modelos com suas representações, ou seja, refletem
imagens e padrões que ditam comportamentos na sociedade, não apenas corporal, mas
também comportamentais e sociais interferindo diretamente na vida das pessoas. Logo, podese dizer que os catálogos possuem muito mais que simples fotografias, possuem o poder de
criar no imaginário uma associação entre a imagem e sua identidade.
Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar a influência da imagem
das modelos nos catálogos de produtos de moda praia sobre o comportamento de compra das
mulheres e a construção da sua identidade.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Considerado por Canclini (2005, p. 60) como “conjunto de processos socioculturais
em que se realizam a apropriação e o uso dos produtos”, o consumo ainda é visto por Canclini
(2005) como uma posse de objetos isolados, mas também como apropriação coletiva destes,
relações de solidariedade e, principalmente, de distinção, através de bens e mercadorias que
satisfazem no plano biológico e no simbólico, servindo também para enviar e receber
mensagens. De acordo Barbosa e Campbell (2006), na sociedade contemporânea essa relação
se estabelece como um processo social que produz sentidos e identidades, diferentemente da
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forma como era compreendida há alguns anos, quando o consumo era visto como uma forma
de suprir as necessidades básicas e de reprodução social.
Para Bauman (2008, p. 20) “ninguém pode se tornar sujeito sem ser, primeiro,
mercadoria”. Neste contexto de sujeito contemporâneo Barbosa e Campbell (2006)
argumentam que o consumo de bens
talvez esteja suprindo uma função muito mais importante do que apenas satisfazer
motivos ou intenções específicas que incitam seus atos individuais […] [isto é] que
o consumo tenha uma dimensão que o relacione com as mais profundas e definitivas
questões que os seres humanos possam se fazer questões relacionadas com a
natureza da realidade e com o verdadeiro propósito da existência (BARBOSA &
CAMPBELL, 2006, p.47).

Pode-se dizer ainda que este consumo não é algo claro e transparente para os
indivíduos, que muitas vezes não sabem o real motivo de suas compras, fazendo com que
“uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de
fadas” (BAUMAN, 2008, p.22).
McCracken (2003) argumenta que em uma cultura consumista e material, os
indivíduos da sociedade passaram a utilizar objetos que transmitissem mensagens de status.
Constata-se que hoje o consumo pode assumir diferentes papéis como a criação e estruturação
de identidades, valores e significados. Pode-se dizer, que para as mulheres, por exemplo, os
produtos de moda praia podem ser muito mais do que uma peça de vestuário, caracterizandose como um instrumento que compreende um conjunto de percepções e sentimentos, tais
como sensualidade, autoconfiança, desejo, vaidade.
Diversos papéis podem ser exercidos pelos bens de consumo, como mediar relações
sociais. De acordo com Barbosa e Campbell (2006) a oportunidade de expressar os anseios
individuais por intermédio dos bens de consumo influencia no processo de formação da
identidade e subjetividade. Pode-se dizer que o significado incorporado ao produto influencia
os indivíduos a os utilizarem como meio para exteriorizar seus desejos e sanar as suas
necessidades simbólicas e com isso as mesmas ganham novas identidades na medida em que
vão consumindo novos objetos e os bens acabam funcionando como agentes de continuidade
e mudança (McCRACKEN, 2003).
2.1.1. A criação do valor através da percepção
Pode-se dizer que o valor não é criado pelo que se vê, mas sim pelo que se percebe,
conferindo-lhe sentido, ou seja, pela importância que é atribuído a um objeto. A seleção, a
organização e a interpretação, juntamente com as influências formam a percepção e
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desempenham papel fundamental no estudo do comportamento do consumidor. Mowen e
Minor (2003, p. 45) definem a percepção como um processo por meio do qual, indivíduos são
expostos às informações, prestam atenção nelas e as compreendem. Logo, a compreensão dos
consumidores é diferente, pois existe uma relação direta com fatores internos e o ambiente,
cada um possui sua história, sua estrutura fisiológica e psicológica. Neste mesmo caminho,
ainda segundo os autores, “o envolvimento do consumidor é definido como a importância
percebida ou o interesse pessoal em relação à aquisição, ao consumo e a disposição de uma
mercadoria, serviço ou idéia” (MOWEN & MINOR, 2003, p.45). Para Kotler e Keller (2006)
as pessoas podem adquirir percepções diferentes do mesmo objeto devido a três processos:
atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva.
Atenção seletiva: Diversos estímulos são expostos diariamente a uma pessoa, sendo
impossível prestar atenção a todos, logo a maioria são filtrados cabendo ao profissional de
marketing saber quais os estímulos a pessoa perceberá. É mais provável que as pessoas notem
estímulos que se relacionem com uma necessidade atual, que consideram previsíveis e cujos
desvios são maiores em relação a um estimulo normal por exemplo.
Distorção seletiva: é a tendência de transformar a informação em significados pessoais
e interpreta-la de maneira que se adapte a seus prejulgamentos.
Retenção seletiva: as pessoas esquecem muito do que vêem, mas tendem a reter
informações que sustentam suas crenças e atitudes. Isso significa que as pessoas veem apenas
o que elas querem. Por causa da retenção seletiva somos propensos a lembrar os pontos
positivos expostos a respeito de um produto de que gostamos e esquecer os pontos positivos
expostos a respeito de produtos concorrentes.
A percepção do consumidor determinará o que possui ou não valor para ele, uma vez
que nem todos os estímulos do meio ambiente são percebidos simultaneamente por uma
pessoa, logo, nem todos os diferenciais oferecidos em um produto terão a mesma avaliação.
Segundo Kasarklian (2000), as características do estímulo são condições externas ao
percebedor, ou determinantes objetivos da percepção, como por exemplo, a luz, a cor, o som,
as texturas, as novidades que aparecem em lugares inesperados tendem a atrair a atenção e
transformam-se em sensações.
A interpretação dos estímulos se baseia no que os indivíduos esperam ver de acordo
com suas experiências, motivos e interesses no momento da percepção (SCHIFFMAN e
KANUK, 2000 p.119). Os autores apresentam influências que podem distorcer as percepções,
conforme apresentado abaixo:
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Aparência física: as pessoas tendem a atribuir as qualidades que associam a certas
pessoas a outras que podem se parecer com ela mesma.
Estereótipo: os indivíduos tendem a manter quadros em suas mentes acerca dos
significados de vários tipos de estímulos, servindo como expectativas de como serão situações
especificas, pessoas ou eventos, e são determinantes importantes de como estes estímulos são
percebidos em seguida.
Primeiras impressões: tendem a ser duradouras, porém que percebe não sabe ainda
quais estímulos são relevantes ou preveem o comportamento posterior.
Conclusões precipitadas: algumas pessoas tendem a toma-las antes de examinar as
evidencias relevantes.
Efeito de Halo: descreve situações nas quais a avaliação de um único objeto ou
pessoas em diversas dimensões, se baseia apenas em uma ou poucas dimensões.
Uma vez internalizados, os valores se tornam um padrão de critérios que orienta e
mantém atitudes justificando ações e atitudes pessoais e dos outros.
2.2. AS MULHERES, A BELEZA E A MODA
Durante muitos anos as mulheres assumiam apenas o papel de mãe e dona de casa,
mas com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, no contexto social e
consequentemente com seu amento no poder de consumo esta situação mudou. Segundo
Bauman (2008), “é consumindo que o indivíduo supre de significados a sua vida
estabelecendo relações sociais que o possibilita constituir suas múltiplas e fluidas
identidades”. Lipovetsky (2000 p. 228) caracteriza essas mudanças como uma nova cultura,
centrada no prazer, sexo, lazer e na livre escolha individual, o que desvalorizou um modelo de
vida feminina mais voltada para a família do que para si mesma.
Atualmente, 51% da população brasileira, estimada em 193 milhões de habitantes, são
de população feminina, segundo o IBGE, 2010. E é esta população que movimenta a maior
parte do mercado de beleza e estética, já que geralmente estão insatisfeitas com seu corpo,
devido a forte influência da mídia. Transcrevendo uma passagem de Grilo (2006), podemos
ter uma noção da insatisfação das mulheres com seu corpo.
De acordo com estudos realizados pelo Instituto Vox Populi para revista Veja
(agosto/2002) 55% das mulheres gostariam de fazer cirurgia plástica, 80% acredita
que despesas com produtos de beleza são um investimento, 90% estão insatisfeitas
com seu peso e 48% das jovens entre 25 e 35 anos fazem algum tipo de dieta.
(GRILLO, 2006, p. 23)

547

Esta insatisfação gera uma necessidade de compra de produtos que possam aumentar
sua autoconfiança sendo o corpo a possibilidade de ser um objeto de manifestação. Solomon
(2002) argumenta que a satisfação de uma pessoa com a imagem física que apresenta é
afetada pelo quanto esta imagem se aproxima da imagem valorizada por sua cultura. Para o
autor muitas pessoas percebem uma forte ligação entre a autoestima e a aparência e
infelizmente exageram ainda mais esta conexão ao se sacrificarem muito para atingir o que
consideram ser uma imagem física desejável. Para Baudrillard (2005) a felicidade constitui a
referência absoluta da sociedade de consumo e pode ser mensurada por objetos e signos.
Zygmunt Bauman (2008) ao considerar como destino final de todo produto, o
consumo, ressalva que os consumidores somente apresentarão desejo em obter tal produto
apenas se estes apresentarem algo que possa suprir seus desejos. Logo “o preço que o
potencial consumidor em busca de satisfação está preparado para pagar pelas mercadorias em
oferta dependerá da credibilidade dessa promessa e da intensidade desses desejos”
(BAUMAN, 2008, p.18).
Dessa forma, o consumo das mulheres é visto neste trabalho como meio de expressão
cultural, onde os significados culturais atribuídos aos objetos moldam as escolhas dos
indivíduos e os ajudam a “criar e sustentar estilos de vida, construir noções de si e criar (e
sobreviver) mudanças sociais” (McCRACKEN, 2003, p.11).
Wolf (1992) expõe que a beleza feminina da forma como é mostrada hoje, se
caracteriza como mito – o mito da beleza, nome dado ao seu livro. Para a autora a ideologia
da beleza é uma das únicas ideologias que ainda consegue controlar as mulheres, acabando
com sua liberdade na medida em que cria obsessões com o corpo, por exemplo, “um novo
imperativo de consumo que transforma em virtude social a obrigação das mulheres em serem
belas”. (WOLF, 1992, p.22).
Para Baudrillard (1995), o corpo da modelo, belo e erótico, não é uma representação
do que aquela mulher é, seja na sua interioridade ou sexualidade, mas sim um conjunto de
signos publicitários, simulação produzida pela fotografia. É um objeto assexuado como os
outros objetos retratados na publicidade, porém quando junto ao corpo das modelos criam
significados que conseguem induzir pessoas a os consumirem.
Para Solomon (2002) moda é um processo complexo. Enquanto em um extremo, ela
pode ser considerada um fenômeno social que afeta várias pessoas simultaneamente, em
outro, exerce efeitos únicos sobre o comportamento individual. As decisões de compra dos
consumidores são quase sempre motivadas por seu desejo de “estar na moda”. Ela não só
influencia escolhas como também ajuda a articular ideias e imagens importantes para a
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construção de identidades. Por meio das roupas, cortes de cabelo, gostos e estilos as pessoas
se apresentam socialmente e também avaliam e categorizam os outros (MACHADO, 2009). O
vestuário, portanto, “é uma janela para o ser consciente e o inconsciente da mulher. Ele revela
como se sentem em relação a elas mesmas, oferece um vislumbre de seus desejos, fantasias,
valores” (FISCHER, 2001, p. 17). Os bens, como maquiagem, vestuário, penteados, são vistos
como catalisadores e, ao mesmo tempo, comunicadores de significados (McCRACKEN,
2003), sendo capazes de refletir traços da personalidade, valores e crenças do indivíduo.
2.3. POR DENTRO DOS CATÁLOGOS: A IMAGEM COMO VENDEDORA DE SONHOS
O catálogo não pode ser apenas considerado uma forma de apelo publicitário, pois
muito além da sua função utilitária de vender o produto, ele permeia o imaginário das pessoas
através de imagens caracterizando os padrões ideais impostos, sejam de corpos, atitudes ou
estilos de vida, pela sociedade e interferindo assim as relações que uma pessoa tem consigo e
com demais pessoas ao seu redor.
As imagens veiculadas nos catálogos e folhetos publicitários despertam o interesse de
possuir aquele biquíni ou muitas vezes até de incorporar o personagem, como parte de sua
identidade o que lhe é possibilitado através do uso daquela roupa. Ao comprar o produto, o
consumidor está comprando toda a representação imagética que ele possui, criando um
espelho de si mesmo.
Para Lipovetsky (1989, p.171), um produto não é consumido por ele mesmo ou por
seu valor de uso, mas em razão de seu “valor de troca signo”, ou seja, em razão do prestígio,
status, posição social, da representação que confere.
McCracken (2003) mostra que a propaganda pode ser considerada fundamental na
atividade de influenciar uma compra, pois atua como um eficiente método de transferência de
significado cultural dos bens de consumo ao consumidor individual, fazendo com que os estes
bens estejam constantemente se destituindo de velhos significados e assimilando outros.
A moda também atua no processo de socialização dos significados porém de uma
forma mais complexa devido à variedade de fontes de significado, agentes de transferências e
formas de comunicação. Além disso, a efemeridade tem permeado diversas esferas sociais,
indo do consumo à difusão de ideias e comportamentos (LIPOVETSKY, 1989).
2.3.1. O processo de transferência de significados
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Os significados culturais dos bens de consumo estão cada vez mais em processo de
mudança para suprir as necessidades do mercado de moda. McCracken (2003) argumenta que
os principais responsáveis por esses movimentos são a publicidade e o sistema de moda, que
por meio de transferências de significados culturalmente constituído para os bens, através dos
rituais de posse, troca, arrumação e despojamento transferem para os indivíduos que
consomem, os seus significados culturais. Os produtos são depositários de significados
culturais.
Em cada ritual os significados culturais dos produtos são transferidos para o
consumidor. O ritual de posse é “uma tentativa de transferir significado do próprio mundo do
indivíduo para o bem recém-adquirido.” (McCRACKEN, 2003, p.116). O autor também
afirma que “os indivíduos compram bens com fim de tomar posse de uma pequena parte
concreta do estilo de vida ao qual aspiram” (McCRACKEN, 2003, p.142). É importante
também ressaltar que a publicidade, por sua vez, transfere para os bens o significado da
coletividade.
O ritual de troca ocorre quando, por exemplo, existe a troca de presentes no Natal, pois
com isso, ocorrerá uma transferência de significado do doador do bem para o receptor,
segundo McCracken (2003). Ainda de acordo com o autor, existe o ritual de arrumação que
tem por objetivo “proceder às dores características necessárias para assegurar que aquelas
propriedades especiais e perecíveis que residem em certas roupas, em certos penteados”
(McCRACKEN, 2003, p.117). O ritual de despojamento, ocorre “quando o indivíduo compra
um bem que previamente pertenceu a outrem, tal como uma casa ou um carro, o ritual é usado
para apagar o significado associado ao dono anterior.” (McCRACKEN, 2003, p.118), ou seja,
ocorre um processo de resignificação.
2.3.2. Imagem corporal e a publicidade: percepções e significados
Com a pressão dos ideais de beleza impostos pela mídia e a excessiva valorização da
imagem de corpo perfeito, formados por padrões estereotipados, ser o que a mídia impõe
tornou-se uma obsessão global. Hoje, cada vez mais pessoas buscam formas de transformar o
físico, a imagem, em busca da perfeição de acordo com tais padrões.
Schilder (1994, p. 11) define a imagem corporal como a figura de nosso próprio corpo
que formamos em nossa mente, ou seja, como o individuo se percebe e se sente com relação
ao seu próprio corpo. Ainda segundo o autor compreende não só o que é percebido pelos
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sentidos, mas também as ideias e sentimentos referentes ao próprio corpo, em grande parte
inconsciente, como o reflexo de desejos e emoções.
Segundo Grillo (2006, p. 27) “quando a publicidade mostra uma figura de mulher de
corpo perfeito, as mulheres não as rejeitam, mas sim procuram nestas algo de seu para que
haja identificação com o modelo utilizado.” Para Lopes (1990 apud GRILLO, 2006, p.27) “a
publicidade é operadora de uma dupla manipulação e de uma identificação através do
processo de espelho”, ou seja, a publicidade possui um forte poder de influência não apenas
sobre o que vestir, comer ou para aonde sair, mas também sobre os comportamentos, idéias e
atitudes.
3. METODOLOGIA
A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois tem como principal objetivo
expor características de determinada parte da população em um tipo de fenômeno e esclarecer
quais fatores contribuem para a ocorrência deste fenômeno, neste caso descrever o
comportamento de compra das mulheres e verificar quais os fatores que contribuem para o
processo de compra e como este processo pode ser parte integrante na construção de sua
identidade.
Foi adotado o método de pesquisa de campo que consiste “investigação empírica
realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para
explicá-lo” (VERGARA, 2005, p. 48). Os dados foram coletados em campo através de
observação não participante, questionário e entrevista.
Em um primeiro momento foi realizada uma observação em um ponto de venda e
percebeu-se o interesse das mulheres em produtos que valorizavam o corpo e a importância da
imagem dos catálogos para a criação de um imaginário de compra dos produtos. A partir
destes resultados, foi realizado um pré-teste com 75 mulheres escolhidas aleatoriamente para
confirmar as suposições, através de um questionário com diversas mulheres, escolhidas
aleatoriamente, com idade entre 18 e 50 anos. A primeira parte da pesquisa consistiu em
descobrir quais os fatores que as mulheres julgam ao comprar produtos de moda praia por
catálogo, enquanto na segunda parte foi realizada uma correlação entre percepção corporal,
compra dos produtos de moda praia e identidade. Nesta fase foram apresentadas fotos de
mulheres com diferentes formatos de corpos e em várias situações, a fim de verificar a
influência da percepção da imagem das modelos na compra deste segmento e como estas
imagens ajudam na construção de suas identidades.
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Quanto à estrutura, na primeira parte foi feita uma pesquisa com questionário aberto
sobre a venda por catálogo com 30 mulheres, revendedoras e consumidoras finais de um
determinado ponto de venda. Pedimos às entrevistadas que citassem motivos que poderiam
influenciar ou não sua compra, enquanto na segunda parte da pesquisa foi realizada uma
entrevista semi-estruturada, com roteiro elaborado a partir dos primeiros resultados,
permitindo ao entrevistador realizar mudanças nas perguntas, dar informações ao
entrevistado, evitando que as repostas não fossem equivocadas por uma falta de compreensão.
As entrevistas individuais foram realizadas pessoalmente. Foram coletados dados no
que se refere ao comportamento de compra em geral, como ocasiões de compra, gastos
médios, principais influenciadores, além de dados específicos sobre o objeto de estudo, os
catálogos e suas influências na compra dos produtos de moda praia. Foram apresentados
também imagens para verificar a criação das identidades, relacionando-as com motivações de
compra.
Além disso, foi feita uma observação simples e não participante no ponto de venda, ou
seja, aquela que não tem planejamento e controle e na qual o observador registra o
acontecimento, porém, não utilizam recursos previamente definidos (VERGARA, 2009).
Estas observações contribuíram para responder algumas questões, pois foi possível verificar
comportamentos não verbais e linguísticos como movimento do corpo, tom de voz,
velocidade da fala, traduzindo-se em possíveis respostas.
No primeiro momento da pesquisa foram analisadas as respostas, colocadas em grau
de preferência e estas serviram de apoio para a elaboração do roteiro de entrevista,
principalmente na escolha das imagens que tinham os atributos considerados necessários para
motivar a compra ou não. Procurou-se perceber através das fotos a criação de uma identidade
para as modelos, por parte das entrevistadas, e verificar se estas identidades poderiam ser
consideradas fatores influenciadores à compra.
Os dados foram tratados de forma qualitativa por meio da análise do discurso, que é
um método que visa não só aprender como uma mensagem é transmitida, como também
explorar o seu sentido (VERGARA, 2005 p.25).
4. RESULTADOS
4.1. A venda por catálogos

552

Verificou-se que das 75 entrevistadas, apenas 12 nunca compraram produtos de moda
praia por catálogos. Estas justificaram não comprar pois não sabem se os produtos lhe vestirão
bem.
Solicitou-se às entrevistadas que citassem ao menos dois fatores que lhes chamavam
atenção e/ou lhes interessavam e que poderiam influenciá-las a comprar o produto pelo
catálogo. A preocupação com o “caimento” do produto no corpo, ou seja, vestir bem e
consequentemente o conforto foi considerado o principal fator para compra do produto (29%).
Percebe-se que ao verificar se o produto veste bem, as entrevistadas sempre citam o
corpo da modelo, logo se supõe que elas só têm a certeza que o biquíni veste bem na modelo e
acreditam que também ficará bem nelas.
A diversidade das cores e estampas também pode ser considerada influenciadora, pois
provoca emoção, construindo um sentimento próprio de identificação através de símbolos que
comunicam a ideia, como podemos verificar no trecho abaixo:
“Paisagem: Adoro fotos em praia." (Silvia, 22 anos)
“Fotos com muitos amigos e pessoas com corpos perfeitos: me vejo lá”. (Larissa, 19
anos)
Outro fator importante considerado nas entrevistas foi o cenário, o plano de fundo e
consequentemente as representações dos atores que o catálogo oferece (20%), bem como a
diversidade de modelo (15%), como se percebe nas falas de algumas entrevistadas.
Nesta primeira parte também foi solicitado às entrevistadas que citassem dois fatores
que elas não gostavam nos catálogos de moda praia e o resultado principal pode ser
considerado paradoxal, pois ao mesmo tempo em que o corpo das modelos influencia seu
processo de compra, é sabido pelas mesmas que produtos não ficarão igual nelas (33%),
seguido pela padronização das modelos (25%) com o argumento de que a maioria dos
catálogos possuem mulheres magras e brancas.
“Saber que não vou ficar diferente ao colocar o produto.” (Mônica, 24 anos)
“Mulheres muito bombadas : todas sabemos que nunca ficaremos com aquela bunda
e pernas só na academia”.( Débora, 28 anos)
Enquanto 10% das entrevistadas dizem que a falta de cenários interessantes
desestimulam a compra, apenas 4% analisam de forma contrária, pois acreditam perder o foco
do produto.
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Ainda foi questionado a 1º imagem que lhes aparece quando se pensa nas modelos de
moda praia. Percebe-se nas respostas uma grande preocupação com as próprias imperfeições,
das quais não se encontram nas modelos tornando-as mulheres “irreais”.
4.2. O que sou e o que quero ser - auto percepção corporal
Com relação à auto percepção corporal, percebe-se uma grande insatisfação das
mulheres, segundo os dados da pesquisa. Das 30 mulheres entrevistadas 72% estão
insatisfeitas ou pouco satisfeitas com seus corpos.
Além da questão “Como você se sente em relação ao seu corpo?”, foram-lhes
apresentadas 10 imagens de mulheres com diferentes corpos e foi proposto que escolhessem a
figura mais parecida com o próprio corpo e uma figura que representasse o corpo, que na
verdade, ela gostaria de ter. Ficou visível a distorção excessiva que as entrevistadas faziam de
sua própria imagem, ao escolher modelos que nada parecido tinham com elas.
A distorção da imagem corporal compreende a percepção do próprio corpo como mais
pesado ou maior do que ele realmente é, sobretudo após a comparação com modelos de beleza
na mídia (APA, 2009 apud SECCHI, 2000). Para Schilder (1994) há uma apercepção do
corpo, não se tratando apenas de uma simples percepção mesmo chegando através dos
sentidos, pois pode incluir figurações e representações mentais.
Logo, pode-se dizer que a imagem corporal é uma percepção que envolve não apenas
o nível físico, mas também emocional e mental, podendo variar de acordo com o momento da
vida da pessoa. Relaciona-se isto à passagem de Schilder (1994) “ao afirmar que nossa
imagem corporal só adquire suas possibilidades e existência porque nosso corpo não é isolado
e que “a imagem corporal não é um fenômeno estático” (Schilder, 1994, p. 152), ou seja, “a
imagem corporal não está presa aos limites do próprio corpo, mas, pelo contrário, vai além
dele: é um fenômeno social" (Schilder, 1994, p.189).
Segundo Tavares (2003, p.75), "o modelo corporal é construído, desmanchado e
reconstruído.Os processos de identificação, personificação e projeção têm papel importante
nesse contínuo desenvolvimento da imagem corporal ". Ainda para o autor, “a imagem
corporal não se baseia apena em associações, memórias e experiências, mas também em
intenções, aspirações e tendências” (TAVARES, 2003 p.76).
Neste conceito foi pedido que falassem livremente como ela se via (fisicamente e
personalidade) e como gostaria de ser. Estas perguntas foram propostas para verificar a
relação entre o culto ao corpo e a venda de produtos.
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Através dos resultados das entrevistas percebeu-se novamente a distorção corporal
causado pela idealização de um corpo ideal. Durante a entrevista pode-se perceber também
que todos os atributos dados a si mesma possuía um tom de negação, de não satisfação com si
mesma, exceto quando os atributos são relacionados as atitudes, ao jeito de ser. Verificou-se
na maioria das entrevistadas a vontade de ser mais magra e um pouco mais alta, o que pode
representar que “somos pressionados em numerosas circunstâncias a concretizar em nosso
corpo, o corpo ideal de nossa cultura” (TAVARES, 2003, p. 17).
Ao questionar às entrevistadas o corpo feminino que ela consideraria ideal, pedindo
que citassem três palavras verificou-se uma tendência a falar sobre os corpos de algumas
mulheres famosas, considerado e proposto como perfeito pela mídia. Como afirma Wolf
(1992, p. 177) “o corpo feminino “ideal” foi desnudado e colocado em exibição por toda
parte. [...] isso deu às mulheres os detalhes nítidos da perfeição, com os quais ela deveria se
comportar”.
Neste conceito da autora, ao perguntar às entrevistadas quais os motivos que as
levaram a escolher as palavras que representasse o corpo ideal, grande parte referiu-se a
pressão imposta pela sociedade no geral. Entende-se que o corpo (imagem) que o individuo
apresenta é que vai despertar sua auto-estima e sua felicidade.
4.3. A construção das representações
A fim de verificar a construção das identidades foram apresentadas diversas imagens e
proposto que as entrevistadas respondessem às perguntas e realizassem uma reflexão sobre o
mesmo. Estas imagens foram escolhidas de acordo com as respostas da primeira parte da
pesquisa em que foram citados diferentes motivos que poderiam influenciar ou não a compra.
O intuito era enfim verificar se os corpos, as representações que as modelos sugeriam no
catálogo, afetariam a decisão de compra destas entrevistadas.
Foram apresentadas fotos com mulheres muito magras, com corpo definido, acima do
peso, com e sem tatuagem, com diversos formatos de roupas e estampas e percebeu-se que as
identidades estereotipadas, principalmente as negativas, pela sociedade são levadas em
consideração na escolha do produto. Como afirma Abrão (2009) ao se incluir em um grupo o
sujeito está ao mesmo tempo se diferenciando de outro, porém a autora ainda questiona o fato
das identidades trabalharem em duas mãos, a da inclusão e a da distinção. Ou seja, “afirmar a
identidade significa demarcar fronteira, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o
que fica fora” (SILVA, 2007 p. 82 apud ABRÃO, 2009, p. 5).
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Pode-se dizer que os catálogos ou as mídias impressas em geral contribuem
significativamente para o consumo, uma vez que mexe com os desejos, emoções e
consequentemente a imaginação, além de ser um componente para a construção da identidade,
que inclusive pode ser modificada devido à crise de identidade proposto por Hall (2005),
conforme as mudanças do apelo publicitário. Como afirma Abrão (2009)
Numa cultura pós-moderna da imagem, as imagens, as cenas, as reportagens e os
textos culturais da mídia oferecem uma enorme quantidade de posições do sujeito
que, ajudam a estruturar a identidade individual. Essas imagens projetam modelos
sociais e sexuais, formas apropriadas e inapropriadas de comportamento.
(KELLNER, 2001 p. 330 apud ABRÃO, 2009 p. 5).

Para Barbosa e Campbell (2006, p. 53) “é monitorando nossas reações a eles,
observando do que gostamos e do que não gostamos, que começaremos a descobrir quem
realmente somos”.
Quadro 1: Quem são elas? A criação das representações.
Imagens apresentadas

Análise das entrevistadas

Imagem 1

A maioria das entrevistadas considerou a mulher linda, representando
felicidade e leveza.
Morena linda, totalmente natural [...] parece livre, de bem com a vida.
Adorei. (Entrevistada 29, 30 anos)
Muito espontânea, linda. [...] apesar de ser magra até mesmo um maiô
ficou bom nela. (Entrevistada 1, 25 anos)
Lindo o maio. [...] vendo bastante. Na verdade quanto mais natural a foto
mais fácil vendo o produto. (Entrevistada18, 35 anos)

Imagem 5

Imagem rotulada como família feliz e linda. Mulher caracterizada como
dona de casa, que cuida das crianças e não trabalha fora. Jovem, bonita e
feliz. Para algumas entrevistadas a mulher é recatada, não tem
personalidade forte.
Esta imagem é realmente linda. [...] mas acho bobeira o fato de todas as
fotos de família em propagandas, possuírem mulheres com roupas,
biquínis fechados. [...] sou mãe, brinco com meus filhos mas sou mulher e
quero me sentir atraente. [...] com este modelo, impossível. (Entrevistada
19 , 44 anos)
Simplesmente linda a foto. [...] família reunida é sempre legal.
(Entrevistada 10, 35 anos)

Imagem 6

A maioria das entrevistadas enxergou esta imagem como de uma mulher
ousada, que gosta de se mostrar. Ainda foi analisada como uma pessoa
natural, com auto-estima elevada.
Gordinha ousada. [...] além da estampa ser chamativa, ela faz poses
sensuais.. (Entrevistada 16, 33 anos)
Legal. Gostei da naturalidade dela em assumir que não tem um corpo
escultural mas mesmo assim parece estar feliz. (Entrevistada 29, 30 anos)
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Imagem 8

Nesta foto, a mulher foi caracterizada como esquelética, feia, estranha e
sem auto estima.
Tudo feio nesta imagem: a modelo, o biquíni, o fundo. (Entrevistada 15,
26 anos)
Muito estranho este biquíni nela. [...] acho que nada vai ficar bom. Ela é
muito magra, parece doente e não tem atitude nem para foto. (Entrevistada
22, 40 anos)

Através da pesquisa sobre o comportamento de compra e do quadro acima percebe-se
que além dos corpos femininos ideais no catálogo, a identidade e representação que as
entrevistadas adquiriu de cada uma das modelos também pode ser considerada um fator
positivo ou negativo para a venda.
Como afirma Cunha (2005, p. 17) “esse tipo de publicação pode criar no imaginário,
principalmente no feminino, uma associação entre a sua imagem e a sua identidade, dandolhes várias opções, criando diversas possibilidades e atribuindo a elas um poder que é
possibilitado pelo uso daquela roupa”, ou seja, tem como objetivo fazer com que as imagens
se tornem desejáveis ou não, criando representações através das roupas.
Ao questionar dois modelos que compraria, percebeu-se uma inclinação a compra dos
produtos vestidos em mulheres com corpos esguios, de peles claras, sendo que nem todas as
entrevistadas possuem este modelo de corpo. Percebe-se que há uma atuação do imaginário,
uma idealização diante às respostas. Como afirma Goffman (2002, p. 67) durante a pesquisa
“a platéia pode ser mantida em um estado de mistificação com o ator”.
Percebe-se também, diante à alguns comentários e reações das entrevistadas, que o uso
de pessoas famosas na publicidade é um apelo extremamente positivo, pois as pessoas se
veem ali. Parece que a ligação com estas pessoas é tão forte, que elas tornam-se referencias
sobre nós. Como afirma Tavares (2003, p. 23) “o mundo externo que percebemos é sempre
um mundo nosso, particular. Nosso corpo contém um mundo externo particular”.
Interessante perceber que quando a pergunta se inverteu, ou seja, perguntou-se quais
os modelos elas não usariam, apesar de um corpo magro e bonito das modelos, a maioria das
entrevistadas responderam não usar os modelos em que o corpo fica em bastante evidência,
por julgarem vulgar (20%).
Outra questão interessante é o fato da imagem 6 ser considerado um dos modelos que
não compraria/usaria (17%). Ao questionar este fato muitas mulheres disseram não gostar de
maiô, mas percebe-se uma influência e relação da estampa com o corpo. A entrevistada
abaixo citou na entrevista que acha que o biquíni de onça deixa a mulher poderosa, mas no
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momento em que ele está senso usado por uma pessoa fora do padrão considerado ideal, sua
opinião não é a mesma, conforme podemos ver no trecho abaixo.
Pode-se dizer que as imagens que não contem um estereótipo feminino, com roupas
consideradas ideais, aquelas imagens que não representam o sucesso, felicidade consigo
mesma, beleza a ser seguida e aceita pela sociedade não são bem aceitos pelo publico
feminino.
Procurou-se também verificar quais as imagens representam a vida de cada uma das
entrevistadas, ou seja, como elas se vêem, sua identidade. Sabe-se que nossas vidas e
escolhas, a construção de nossas identidades podem ser afetadas e modificadas
constantemente. “A identidade é algo formado, ao longo do tempo, através de processos
inconscientes, e não algo inato. Ela permanece sempre incompleta, esta sempre em processo,
sempre sendo formada.” (HALL, 2005, p. 38). Para o autor a identidade é algo não acabado e
sim, um processo que está sempre em andamento, surgindo de um preenchimento a partir de
nosso exterior pela forma como nós pensamos ser vistos ou reconhecidos pelo outro (HALL,
2005, p. 39). Neste conceito do autor, de reconhecimento alheio, percebe-se que as imagens
escolhidas para representar seus modos de vida muitas das vezes são diferentes das que
possuem o modelo de biquíni que compraria. Para 23% das entrevistadas a imagem da mãe
brincando com os filhos em família representa seu modo de vida, mesmo que estas não
tenham filhos.
Já os entrevistados que responderam ser representados pelas imagens 3 e 7 somam
34%, pois as imagens que representam pessoas divertidas, com amigos e felizes, refletem o
que eles julgam ser. Para alguns entrevistados esta foi a pergunta mais difícil de responder
pois diziam se encontrar em diversas imagens. Para Hall (2005, p. 13) “somos confrontados
por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada um
das quais poderíamos nos identificar ao menos temporariamente.”
Interessante ressaltar que nesta parte da pesquisa 10 % das entrevistadas que
escolheram a imagem 1 como sua representação são negras assim como a modelo. Porém no
momento da escolha de seus biquínis apenas uma levou este fato em consideração ao falar que
a cor do biquini combinaria com seu tom de pele.
De acordo com Cunha (2005, p. 49) “os negros ou os afro-descendentes não se
encaixam nos padrões de beleza que a sociedade cultua”. Com raras exceções vê-se uma
mulher negra como protagonista destes catálogos, e quando isso ocorre, sua beleza é
considerada “exótica”. Segundo o autor, o exótico é a mistura da pela negra com as
características das pessoas brancas (ou européias).
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5. CONCLUSÃO
Este trabalho visou analisar o comportamento de compra das mulheres com relação à
moda praia, os fatores que interferem neste processo e como a influência do culto ao corpo,
massificado pela mídia, ou outras representações contidas nas imagens dos catálogos podem
motivar, ou não, a compra.
Em um primeiro momento, para verificar a real importância deste meio de
comunicação imaginou-se um catálogo e a partir dele foi possível identificar quais as
variáveis as consumidoras utilizam no momento da compra de produtos de moda praia e
percebeu-se que existe uma tendência a compra quando os catálogos possuem diversidade de
estampas, são coloridos e com ambientes descontraídos. Existe uma extrema preocupação
com o bom caimento da peça no corpo e como não é possível experimentar o produto, a
modelo é considerada o espelho da consumidora, logo é muito importante que as peças
estejam adequadas ao corpo de cada uma.
Interessante perceber que quando perguntou-se quais os fatores não motivam a
compra, uma das principais respostas foi a consumidora saber que o biquíni não ficará tão
bom nela quanto na modelo, mas mesmo assim comprar a peça, ou seja, a influência que um
catálogo promove é muito positiva para a venda.
Outro fator que as clientes citaram não gostar em um catálogo é o fato das mulheres, a
maioria das vezes, serem padronizadas, não existindo diversidade de cor de pele, idade,
cabelos e principalmente corpo, sempre magro e sem imperfeições. Porém é importante
ressaltar que ao final da segunda parte da pesquisa, percebeu-se que as mulheres não são
tendenciosas a comprar produtos só por conter mulheres do seu biótipo e sim pelo que elas
gostariam de ser e pelo que consideram o corpo ideal.
Verificou-se também que os catálogos são um forte influenciador de compra, neste
segmento, tornando-se um diferencial perante a concorrência, ficando atrás dos sites e da
televisão. Além disso, foi possível ratificar os fatores considerados essenciais na primeira
parte da pesquisa.
Percebeu-se que a influência na escolha de um produto muitas vezes está relacionada
ao fato de sentir-se à vontade, esconder alguma imperfeição e ainda sentir-se atraente, ou seja,
as respostas, em sua maioria, estão relacionadas com a identidade da própria pessoa. Porém
podemos perceber contradições com relação a esta identidade, já que em alguns casos a
possibilidade de uso/compra por determinada peça é excluído devido aos estereótipos
559

negativos “impostos” pela sociedade no geral, ou seja, existe um preconceito acerca de
determinadas modelos de biquínis e representações que elas oferecem.
Foi possível analisar como o corpo feminino representado por algumas mulheres como
paradigma da perfeição a ser buscado por todas as outras pode ter uma influência significativa
na escolha de um produto, chegando até mesmo a interferir em sua identidade. Pode-se notar
também que uma boa produção nos catálogos são fundamentais, pois conseguem apresentar e
convencer as consumidoras da necessidade do consumo, mesmo quando não há interesse
inicial no produto.
Conclui-se, portanto, que as compras são motivadas tanto pelo corpo quanto pelo
comportamento percebidos na imagem. Na verdade, cada um constrói sua realidade, de
acordo com suas percepções.
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BLOGS DE MODA: REFLEXÕES SOBRE OS DESLOCAMENTOS NAS POSIÇÕES
DOS RECEPTORES A PARTIR DA PARTICIPAÇÃO, COLABORAÇÃO E COCRIAÇÃO DE CONTEÚDOS

1

Luíza Ribeiro Merten2
Gustavo Tadeu Reis3
RESUMO
Neste trabalho, buscamos estudar os deslocamentos nas posições dos receptores em
comunicação, assim como retomar diferentes abordagens para a compreensão destes em
algumas das principais correntes teóricas do campo da Comunicação. A partir de um recorte
que prevê como objeto os blogs de moda, procuramos levantar e analisar alguns casos que
demonstram um consumidor participativo e multiplicador, porém, sem a intenção de
determinar a prevalência de comportamentos do público “ativo” nem rejeitar as formas de
engajamento frequentemente rotuladas como “passivas”, uma vez que dão forma à nossa
compreensão de participação on-line. Percebemos nesse estudo que, em um ambiente de
constantes transformações impulsionadas pelo crescimento e pela consolidação da
comunicação digital, os blogs de moda são exemplos de como as tecnologias têm permitido
aos receptores - que assumem papéis cada vez mais ativos no processo comunicacional - um
ganho de escala em termos de audiência e uma aproximação, assim, à posição de produtores
de conteúdo, democratizando a construção de mensagens.
Palavras-chave: Comunicação e Consumo. Co-criação. Blogs. Colaboração. Receptor.

1. INTRODUÇÃO
O debate sobre a participação do receptor no processo de comunicação não é algo
novo dentro dos estudos de comunicação – embora venha obtendo destaque com o
crescimento e a popularização de plataformas digitais. Considerem-se as rádios piratas e
amadoras, que competem com as grandes emissoras, produzindo e disseminando conteúdos
locais, com linguagem e temáticas adaptadas às características singulares de seus ouvintes. Ou
produtores de músicas e filmes independentes, que fogem do mainstream, tanto na
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distribuição quanto na mensagem. A participação do receptor no processo de comunicação
tem uma história muito maior do que o tempo de vida de tecnologias digitais.
Nas teorias da comunicação é possível encontrar questionamentos e conceituações
sobre a relação interacional entre produção e recepção desde o início do século XX,
revisitadas e reformuladas até os dias atuais. A proposta de pensar a comunicação como um
modelo linear a partir da tríade: emissor - mensagem - receptor é resultado da forte influência
que os primeiros estudos da Escola Americana tiveram e tem até hoje no campo. Como coloca
Araújo (2013, p.122), a Teoria Matemática da Comunicação proposta por Shannon e Weaver
teve influência na pesquisa em comunicação pela definição de um modelo comunicativo. Foi
a partir disso que Lasswell através da proposta da “questão-programa”: Quem? Diz o quê?
Em que canal? Para quem? Com que efeito?, “formalizou a estrutura do fenômeno
comunicativo (...) e, a partir da decomposição dos elementos, abriu caminho para que os
estudos científicos do processo comunicativo pudessem se concentrar em uma ou outra dessas
interrogações” (ARAÚJO, 2013, p.124). Ou seja, desde então as pesquisas em comunicação
se desenvolveram em análises que priorizam alguma dessas variáveis.
Apesar de a influência do modelo funcionalista estar ainda presente, com linhas de
pesquisas orientadas por “eixo”, outras correntes teóricas foram desenvolvidas desde então
que ampliam a visão sobre os papéis dos receptores. Nesse contexto, reflexões sobre como os
receptores se apropriam de papéis originalmente ligados a produção e qual é a
influência/papel dos meios neste contexto surgem como questões importantes para o campo
da comunicação, e estão entre as motivações que levaram a este trabalho.
Sem a pretensão de responder em totalidade as questões sobre o tema, mas a fim de
contribuir na compreensão do mesmo, interessa-nos identificar e analisar os possíveis
deslocamentos dos papéis dos receptores na comunicação, tendo como objeto empírico os
blogs de moda. Definimos trabalhar com este objeto partindo de uma identificação pessoal
que, associada à relevância que estas páginas têm assumido como mídias justifica nossa
opção: conforme levantamento do IAB4 publicado pela ABA (Associação Brasileira de
Anunciantes), o investimento em publicidade digital cresceu 14% no Brasil em 2014, e a
projeção este ano é de cerca de R$ 9,5 bilhões. E, segundo dados do Google Insight
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publicados pela revista Galileu5, a busca por “blog de moda” cresceu 2.275% nos últimos
cinco anos — mil vezes mais do que as buscas por todos os termos da categoria moda. O
contato com as mídias digitais já há alguns anos enquanto profissionais e pesquisadores da
comunicação também permitiu que percebêssemos a trajetória das blogueiras como exemplos
de deslocamentos nas posições do receptor no processo de comunicação, conforme
abordaremos neste artigo.
Dessa forma, iniciamos com um breve resgate histórico das diferentes visões sobre os
papéis dos receptores nas principais correntes teóricas nos estudos da Comunicação. Em
seguida, discutimos os deslocamentos nas posições do receptor, trazendo exemplos empíricos
do universo dos blogs de moda que nos permitirão analisar esses arranjos.
2.

O

RECEPTOR

NAS

DIFERENTES

PERSPECTIVAS

TEÓRICAS

DA

COMUNICAÇÃO
A partir do modelo proposto pela Teoria Matemática da Comunicação, ainda na escola
americana os teóricos da Mass Comunication Research olharam para os receptores como
espectadores, entendidos como audiência passível de ser manipulada pelos meios de
comunicação de massa, conforme coloca Mattellart (2012, p.37):
A audiência é visada como um alvo amorfo que obedece cegamente ao esquema
estímulo-resposta. Supõe-se que a mídia aja segundo o modelo da “agulha
hipodérmica”, termo cunhado por Lasswell para designar o efeito ou imapcto direto
e indiferenciado sobre os indivíduos atomizados.

Os meios eram vistos sob a ótica processual, com papel informativo, normativo e
social. A escola americana, seja com foco nos estudos empíricos de campo ou no da
abordagem, adotava a pragmática funcionalista estrutural para estudar a sociedade como um
organismo onde as suas diferentes parcelas exercem determinado papel, necessário para o seu
conjunto e os seus componentes visam contribuir para a estabilidade e ordem social
(BULEGON, 2009, p. 2). A Teoria Hipodérmica, como o nome sugere, considera que o
emissor “insere” na sociedade a mensagem, como uma agulha, que espalha o conteúdo
rapidamente pelo corpo e que é capaz de controlar e manipular. Conforme resume Wolf
(1995, p. 25): “se uma pessoa é apanhada pela propaganda, pode ser controlada, manipulada,
5
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levada a agir”, esta linha de pensamento toma como premissa a onipresença dos meios e a
passividade da audiência.
Já a Teoria Crítica da Sociedade da Escola de Frankfurt, a partir de uma perspectiva
multidisciplinar, fortemente influenciada pelo marxismo, representa uma contracorrente da
Mass Communication Research (WOLF, 1987, p.71). Esta perspectiva assume os meios de
comunicação de massa como parte de um contexto social e ideológico mais amplo, porém
mantém a premissa de dominação em relação aos receptores. Autores como Adorno e
Horkheimer preocuparam-se com a subordinação da cultura à lógica mercantil, dando origem
ao conceito de indústria cultural, ligado, conforme Rüdiger (2011, p.96), ao paradigma da
produção. Para estes teóricos, o receptor “encontra-se em poder de uma sociedade que o
manipula a seu bel-prazer”, cuja “individualidade é substituída pela pseudo-individualidade.
O sujeito encontra-se vinculado a uma identidade sem reservas com a sociedade”, como
coloca Wolf (1987, p.75).
A partir da década de 1940, pesquisadores de diversas áreas científicas, como
antropologia, sociologia e psiquiatria, vinculados ao Mental Research Institute, em Palo Alto
nos Estados Unidos e interessados em investigar as relações familiares e terapêuticas,
teorizavam sobre a comunicação “a partir de um viés relacional e sistêmico” (FRANÇA E
SIMÕES, 2014, p. 170). Pode-se destacar, pela contribuição para a comunicação, Gregory
Bateson, que defendia um olhar sobre a comunicação como interação social, com foco no
contexto e não no conteúdo e que, para ser compreendido, exigia um olhar epistemológico
baseado na observação e na experimentação (SAMAIN, 2001, p. 7). Estes teóricos
construíram uma visão circular e interacional de comunicação, entendendo os emissores e
receptores como interlocutores enquadrados em um contexto.
Foram os Estudos Culturais Britânicos, no entanto, os pioneiros em trazer o receptor
para o lugar central da análise. A partir de uma concepção particular de cultura,
compreendendo-a como uma série de práticas da vida cotidiana, numa perspectiva que
colocava o papel do indíviduo em primeiro plano (ESCOSTEGUY, 2013, p.153), os teóricos
da Escola de Birmingham trouxeram à tona questões sobre a cultura popular, identidades, e o
papel dos meios de comunicação nas constituições destas. Reconhecendo as formas como as
minorias (de classe, gênero, etnia, por exemplo) estruturam suas subjetividades e seus modos
de ser no mundo, estes pesquisadores “inauguraram o olhar que no âmbito popular não existe
apenas submissão, mas também resistência” (ESCOSTEGUY, 2013, p.153). É uma visão que
enfatiza a “atividade humana, a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo”
(STORREY apud ESCOSTEGUY, 2013, p.155).
566

Na America Latina, teóricos como Martín-Barbero e Canclini foram bastante
influenciados pela Escola de Birmingham, e propuseram análises de recepção das mídias,
especialmente televisivas, a partir de um entendimento das culturas populares. O conceito de
mediações proposto por Martín-Barbero trouxe uma compreensão dos meios de comunicação
como mediadores da vida social e cultural dos sujeitos. Para Jacks e Ronsini (2014, p. 356):
A centralidade da cultura para a compreensão dos usos e apropriações dos discursos
da mídia e o estudo empírico da realidade dos receptores brasileiros, superando os
estudos que presumiam os receptores a partir da análise dos meios, são as grandes
contribuições desses autores.

Nos anos 80, o conceito de cibercultura começa a ganhar força através dos estudos de
Pierre Levy, com enfoque para a análise dos fenômenos sociais voltados à internet,
comunidades on-line e mídias sociais. Castells (2009) destaca como principal característica da
comunicação em rede a flexibilidade de escolher o que dizer e para quem dizer aliada à
capacidade de amplificação da comunicação através das tecnologias digitais. Configura-se,
desta forma, uma proposta de posicionar o receptor como agente ativo na construção de
mensagens capaz de determinar os caminhos (canais) que os conteúdos serão distribuídos.
Por se tratar de um modelo que utiliza como premissa plataformas de tecnologias e
novos devices, é natural que haja um ritmo de mudanças alto. Castro (2013, p.3) indica que
"se algumas décadas atrás fazia sentido pensar o ciberespaço como ambiente comunicacional
distinto, a proliferação de dispositivos móveis com conexão a redes sem fio hibridiza o online
e o offline, ensejando ainda a modalidade de viver always on". Ou seja, por estar em
constante transformação, as consequências e ramificações da comunicação online ainda estão
sendo pesquisadas e diferentes teorias estão sendo formuladas, de forma se seja possível um
entendimento mais amplo e completo do modelo.
A partir desse breve levantamento, identifica-se que as teorias vêm historicamente
enxergando o receptor de formas diferentes, que vão desde uma premissa de passividade até
uma visão do indivíduo como sujeito ativo que constrói o seu modo de ser em relação ao
contexto social em que está inserido, do qual os meios também fazem parte. Nesse trabalho,
partimos de uma perspectiva que considera o receptor como indivíduo ativo para além da
construção de sua subjetividade, uma vez que a temática demanda a compreensão do receptor
também como co-criador. Para isso, buscamos referenciais teóricos que abordassem a questão
da co-criação, no que diz respeito à sua definição, seus desdobramentos e reflexos nas
posições assumidas pelos interlocutores no processo de comunicação. Em nossas pesquisas,
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nos deparamos com Henry Jenkins, pesquisador voltado para os estudos da mídia, que
relaciona a co-criação ao papel dos receptores como multiplicadores de valores simbólicos
através do compartilhamento, produção ou interferência em conteúdos gerados pelos
emissores.
Em seu livro, A Cultura da Conexão, Jenkins (2014) trabalha com um conceito de
cultura participativa, que se refere a uma variedade de grupos que atua na produção e na
distribuição de mídia para atender a seus interesses coletivos. Ou seja, a participação não se
dá somente na criação, mas na propagação do conteúdo que, na medida que é compartilhado,
pode também sofrer influência deste novo emissor. Neste sentido, o autor coloca que:
[...] O público não pode ser mais visto como um grupo de consumidores de
mensagens pré-construídas, mas como pessoas que estão moldando, compartilhando,
reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam ter
sido imaginadas antes (JENKINS, 2014, p. 24).

O autor destaca os blogueiros como um dos “grupos fortemente motivados a produzir
e fazer circular materiais midiáticos como parte de suas contínuas interações sociais”
(JENKINS, 2014, p. 54). Configuram-se, desta forma, como participantes ativos na
construção de mensagens, porém atuam de forma descentralizada sob a ótica de produção,
disseminando conteúdos próprios - ora independentes, ora colaborativos - para suas bases de
seguidores através dos canais digitais.
3. OS BLOGS COMO OBJETO
Segundo Ferreira e Vieira (2007, p.3) os blogs surgiram na web em 1995. Já o
primeiro uso do termo weblog foi em 1998, a fim de designar os sites que reuniam e
divulgavam outros links da Web (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2008, p.1). Com o
surgimento de novas ferramentas o formato se popularizou o termo sofreu uma simplificação,
tornando-se apenas blog e designando sites de fácil publicação, com finalidades diversas.
Amaral, Recuero e Montardo (2008, p.2) retomam três definições teóricas para o
termo blog na literatura especializada: sob um ponto de vista estrutural destacam-se autores
como Blood (2002), Schmidt (2007) e Barbosa (2003) por exemplo, que conceituam os blogs
a partir de seu formato de página e publicação. Já autores como Pedersen e Macafee (2007) e
Marlow (2004) conceituam os blogs a partir de sua funcionalidade, como meio de
comunicação com caráter conversacional. Por fim, há a compreensão advinda da
antropologia, que vê os blogs como artefatos culturais, conceito que para Shah (2005) apud
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Amaral, Recuero e Montardo (2008, p.2) é definido como “um repositório vivo de
significados compartilhados produzido por uma comunidade de idéias”.
Em termos de funcionalidades e formato, é característica do blog a exibição dos textos
começando dos mais recentes para os mais antigos, de forma que a primeira página sempre
mostra as novidades. Schmidt (apud AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2008, p.3)
descreve os blogs como:
Websites freqüentemente atualizados onde o conteúdo (texto, fotos, arquivos de
som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem cronológica
reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de comentar em qualquer
postagem individual, que são identificados com uma URL única.

Os posts publicados ficam armazenados em ordem cronológica, e em categorias
definidas pelo blogueiro, podendo ser acessados por qualquer leitor a qualquer momento.
Funções extras podem ser inseridas, como links para outras páginas, painéis com atualizações
das redes sociais, ou ferramentas de busca, de modo que o leitor pode procurar no site
assuntos que lhe interessem através de palavras-chave. Além disso, em cada post os leitores
têm a possibilidade de deixar comentários públicos, que ficam armazenados e podem ser lidos
tanto pelo blogueiro quanto por outros leitores.
Com a popularização desse formato de fácil manutenção houve a tendência – muito
forte no início dos anos 2000 – de uso dessas páginas como diários pessoais, onde os autores
expunham detalhes de suas vidas ao escrever sobre seu cotidiano. Hoje os blogs são ainda
mais comuns e populares, porém em sua maioria já não são diários pessoais como espaço de
expressão da vida do autor (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2008, p. 5). Algumas
características de seu conteúdo continuam pessoais, mas em geral se tornaram páginas em que
há um assunto principal em questão, o qual o autor domina e pelo qual se interessa. Pautados
por determinados temas (cinema, moda, tecnologia, viagens, etc.), os blogs pessoais são
escritos por um ou mais indivíduos que se identificam como autores e se expressam através
do conteúdo tanto em formato de texto, como imagens e vídeos.
Além desses, existem também blogs corporativos: mantidos por empresas, através dos
quais elas criam um canal de comunicação direta e mais informal com seus públicos
(AMARAL, RECUERO e MONTARDO, 2008, p.8). Neles, elas divulgam seus produtos e
serviços, notícias, e podem demonstrar sua expertise na área de atuação, além de transmitir
idéias e valores da empresa através do conteúdo publicado, a fim de gerar apreço e
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identificação com a marca. São blogs em que o sujeito em questão é uma empresa, uma
marca, e não um sujeito individual.
Nesse trabalho analisamos blogs de moda, expressão que faz referência a páginas que
se caracterizam como blogs pessoais cujas publicações são voltadas para a temática da moda.
As blogueiras compartilham seus looks6, avaliam produtos (como cosméticos que
experimentam), resenham lugares e serviços, acompanham os acontecimentos da moda
nacional e internacionalmente (desfiles, premiações, eventos do cinema, da música e da
televisão), tanto daqueles das quais fazem parte (para os quais são convidadas, como
desfiles, lançamentos de coleções) quanto daqueles que não participam (como eventos
de grande porte, premiações do cinema, tapetes vermelhos, etc.).
Alguns blogs hoje estão hospedadas em portais, mas em geral não são páginas
corporativas, pertencentes ou vinculadas à empresas e marcas. Estas aparecem nos blogs de
diversas maneiras: pode acontecer por livre intenção da blogueira, que quer expor sua opinião
a respeito de determinado produto, mesmo sem ter nenhum tipo de parceria ou retorno
financeiro; trocas in kind, onde ela recebe produtos da empresa ou outros benefícios, como
convites para eventos; ou por meio de pagamento efetivamente do espaço, que pode ser em
formatos tradicionais de mídia na web, como banners, ou em forma de posts. Estes últimos
são conhecidos como posts patrocinados ou publieditoriais e seu conteúdo pode ser produzido
pela assessoria de comunicação da empresa ou pela blogueira ou ainda com a participação de
ambos.
4. BLOGS DE MODA: PARTICIPAÇÃO, COLABORAÇÃO E CO-CRIAÇÃO
A digitalização da vida cotidiana é algo difundido e vivenciado por um número cada
vez maior de pessoas no Brasil. Estima-se que já são mais de 84 milhões de pessoas com
acesso à internet7. O país ocupa a sexta posição no ranking mundial de usuários, a segunda em
tempo de navegação e a primeira em tempo médio por página, o que reflete a um alto nível de
engajamento. Nas redes sociais, o Facebook é soberano, alcançando 78% do total de usuários
6

Conjunto de roupas e acessórios usados por um indivíduo num determinado momento. Um

dos conteúdos que as blogueiras mais postam é o chamado “look do dia”.
7

Estudo realizado em março de 2015 pela empresa de métricas comScore, considerando

indivíduos com mais de 15 anos em todo o Brasil, disponibilizado pela Interactive Advertising
Bureau Brasil (www.iabbrasil.net). Disponível em: <http://iabbrasil.net/guias-epesquisas/mercado/pwc-r-outlook-r-publicidade-na-internet> Acesso em: 05/07/2015.
570

locais e a principal atividade do brasileiro é a publicação de fotos – 68% das publicações
incluem imagens.
Os blogs de moda também têm destaque no cenário nacional. Segundo uma pesquisa
realizada pela empresa Boobox8 e publicada na página do Sebrae, aproximadamente 50% dos
leitores de blogs buscam pela categoria de moda e beleza (projeção de 30 milhões de
brasileiros), sendo 60% do sexo feminino. Outro dado interessante é que o Brasil ocupa o
segundo lugar no mundo em relação ao alcance de blogs.
Assim, não é de se espantar a notoriedade que alguns blogs de moda ganharam nos
últimos anos: eles tendem a ser mais acessíveis que as mídias tradicionais que tratam de moda
como as revistas e a TV por assinatura (tanto em termos de custo - por serem gratuitos -,
quanto em termos de conteúdo, por não serem tão especializados) e atingem um público tão
ou mais numeroso que essas mídias.
Para Jenkins (2014), a consolidação da tecnologia nos meios de comunicação
observada – de forma mais intensa – de 1990 para cá aumentou o poder de criação e
disseminação de conteúdo. A internet, mais do que um meio, se tornou um caminho pelo qual
as pessoas consomem grandes volumes de informações e também produzem e compartilham
textos, fotos, vídeos, áudios. Neste ambiente, a conectividade se configura como fator
determinante e agente de mudança do processo comunicativo, confrontando modelos
hegemônicos de lógicas de produção através da descentralização na construção de narrativas.
É o caso das blogueiras que, como consumidoras buscando compartilhar suas
experiências com produtos de moda e beleza, passaram à posição de produtoras de conteúdo.
De forma independente, promoveram a descentralização da construção das narrativas,
dominadas nesse segmento pelo discurso publicitário das próprias marcas e pelo jornalismo
especializado principalmente das revistas, as mídias mais tradicionais no universo da moda.
Publicações como Vogue e Elle existem desde o século XIX - no Brasil desde 19759 e acompanham as coleções sazonais dos estilistas e varejistas desde então. Nesse cenário,
nomes de grandes editoras de moda sempre estiveram associados à legitimidade e com ela à
autoridade de determinar o sucesso ou não de uma coleção, de um novo estilista ou até de new
8

Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/brechos-em-busca-do-sucesso-na-

rede/> Acesso em: 15/07/2015.
9

Disponível em: :

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/05/12/Vogue-Brasil-celebra40-anos-e-mira-no-digital.html#ixzz3fnb75nTm>. Acesso em: 15/07/2015.
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faces (como são chamadas as modelos em início de carreira). Elas carregam um estereótipo de
poder, construído pelo discurso midiático através do cinema e televisão, por exemplo. Como
no filme “O diabo veste Prada”, adaptação do livro homônimo escrito por Lauren Weisberger, exfuncionária de Anna Wintour (editora-chefe da Vogue norte-americana desde 1988), em que a

personagem de Miranda Priestly é uma referência à figura de Anna. Esta autoridade, todavia,
pareceu ameaçada recentemente pela ascensão das blogueiras quando, a partir de 2008, os
blogs de moda começaram a ganhar destaque e gerar interesse mercadológico por parte dos
anunciantes.
Legitimadas pelo público e pelo mercado, as blogueiras figuram hoje como
investimentos midiáticos importantes para os anunciantes, concorrendo diretamente com as
grandes editoras. Entretanto, esse é um fenômeno bastante recente e ainda pouco estudado.
Cabe aqui, para compreendermos o papel que os blogs de moda exercem hoje, contrapô-lo
brevemente às suas origens, examinando sua evolução.
Enquanto o surgimento dos primeiros blogs pessoais é datado de 1995, as primeiras
páginas dedicadas à moda no Brasil estão associadas a 200710. Nessa época, os sites de
revistas como Elle e Vogue já existiam, assim como portais de grandes editoras como Gloria
Kalil e Joice Paskovich11.
Originalmente escritos pelas próprias blogueiras, esses blogs tem na figura destas o
sujeito de fala, que constrói e transmite ali sua identidade. Interessadas pelo assunto, as
blogueiras - que muitas vezes emprestam seu próprio nome às páginas - encontraram um
espaço para compartilhar seus gostos pessoais e dar suas opiniões. Nesse sentido, se
expressam de uma posição de pessoas comuns, consumidoras e não como especialistas no
assunto.
Tomando de exemplo posts mais antigos, percebemos que naquele momento haviam
dois movimentos de produção de conteúdo mais presentes: o primeiro diz respeito à opinião
colocada diretamente a respeito de um produto, onde imagens deste (geralmente retiradas da
internet ou feitas de forma amadora) servem apenas como suporte para a resenha em questão.
10

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI306722-

17773,00HA+ALGO+DE+PODRE+NO+REINO+DOS+BLOGS+DE+MODA+E+BELEZAhtml>.
Acesso em: 15/07/2015.
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O segundo, ao compartilhamento de conteúdos produzidos pelas marcas e outras mídias, com
interferências das blogueiras nos textos e nas imagens para transmitir suas opiniões como no
post transcrito abaixo12 (imagem 2), de Camila Coutinho, do blog Garotas Estúpidas,
publicado em novembro de 2007. Ou seja, formatos de publicação e interação que apresentam
carcterísticas como as listadas por Jenkins (2014) em sua conceituação de cultura
participativa, que considera que a participação não se dá somente na criação, mas na
propagação do conteúdo que, na medida que é compartilhado - e no caso das blogueiras,
carregado de suas opiniões - sofre influência deste novo emissor.

Imagem 2 - Post do blog Garotas Estúpidas
“O tal do tye dye é uma coisa bem perigosa…
Foi legal a muuuito tempo, passou umas temporadas vagando apenas por barracas de
feira hippie e agora tá voltando com tudo!
Eu particularmente não gosto muito do manchado tradicional, mas ameeeei esse
jeito novo e mais sofisticado de usar essa herança dos 70’s.
A tendência rolou em vários desfiles (como Luella Bartley e MaxAzria verão 2008)
e já tá aparecendo no corpinho das celebs.” (sic)

Pelo caráter pessoal e até pela forma coloquial com que se expressam (similar à
linguagem desse público em conversas em redes sociais), as blogueiras geram identificação
com as leitoras, que se sentem à vontade para comentar e confiam no que lêem nos blogs,
como se pode perceber pelos comentários das páginas. Essa percepção também se mostrou
presente nas falas das leitoras entrevistadas em uma pesquisa anterior - Blogs de moda e o
comportamento de consumo de um grupo de leitoras - realizada pela autora em 2010 e
publicada como monografia de graduação. Um dos pontos mais recorrentes na fala das
12

Texto e imagem disponíveis em: <http://www.garotasestupidas.com/manchada/>. Acesso

em: 15/07/2015
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entrevistadas diz respeito à “maneira como as blogueiras escrevem” e com ela à questão de
sentir-se próxima, como uma amiga. As leitoras geralmente se identificam com o perfil e
estilo de vida da blogueira, e em geral, atribuem às blogueiras idéias de semelhança,
proximidade e confiança, e por isso não se incomodam com presença de publicidade (desde
que declarada) nas páginas, a vêem como uma forma de a blogueira manter-se. (MERTEN,
2010, p.47).
Isso não significa que não tenham um olhar crítico sobre o conteúdo que lêem.
Percebem que as blogueiras mais famosas alcançaram um patamar de “celebridades” e
conforme a fala de uma leitora “são todas lindas”. Para estas, há inclusive uma cobrança para
que estejam sempre impecáveis. Criticam os publiposts não declarados, assim como as
páginas que percebem como “mais propaganda que conteúdo”. (MERTEN, 2010, p.47)
Armoni (apud COBRA, 2007) coloca que a moda é uma expressão individual que se
submete a um sistema de regras sociais que definem o que é adequado ou não. De mesmo
modo, para Garcia e Miranda (2007, p. 28), “é o saber vestir do sujeito que lhe propicia o
poder fazer”. Ou seja, é preciso - e no caso das blogueiras há - o reconhecimento de uma
aptidão para a moda por parte de seus pares, para poder expressar-se nesse contexto, tanto
quando expõem seus próprios looks, quanto quando falam sobre determinadas tendências. Ao
expor sua própria imagem e suas composições em termos de looks ou avaliar as criações de
estilistas e marcas, as blogueiras demonstram seu expertise e criam uma narrativa que as
legitima, são reconhecidas pelo público tanto pelo conteúdo que publicam quanto por sua
própria aparência física, uma vez que estão diretamente relacionados.
Com esse reconhecimento, acompanhado de crescimento em número de acessos,
assim como de seguidores em redes sociais, surge o interesse por parte das marcas de se
associarem à imagem das blogueiras. Elas representam simultaneamente proximidade com o
público e valores simbólicos os quais as consumidoras valorizam e aspiram. Nesse cenário,
rentabilizar a atividade se torna uma perspectiva bastante atrativa, e a maior parte das
blogueiras passa a comercializar espaços publicitários. Em alguns casos a atividade deixa de
ser um hobby para virar carreira profissional. Nesse caso, até a forma de se comunicar muda:
ainda que escritos de forma pessoal, em primeira pessoa e assinados pela blogueira, os posts
passam a trazer à tona conteúdos às vezes não tão próximos da realidade das leitoras.
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Tomamos de exemplo novamente Camila Coutinho (imagem 3)13, em uma publicação mais
atual, de julho de 2015, transcrita abaixo:

Imagem 3 - Post do blog Garotas Estúpidas
“Hello!! Depois de um dia mega ensolarado em Londres o tempo resolveu fechar no
domingo, dia da grande final entre Federer x Djoko, que vim acompanhar a convite
de Stella Artois!
O look então é meio que um mix verão com climinha mais London, já que rolou até
uma chuvinha básica! hehe Escolhi vestido Vitor Zerbinato com saia de renda e top
com golinha, amei que parece um conjuntinho – e pode ser empolgação com o
evento, mas achei que tinha uma vibezinha ‘tênis girl’, vai? kkk
Combinei com scarpin Louboutin de oncinha – um dos favoritos da vidaaa! Uso
tanto que nem sei! kkkk -, bolsa Isla, óculos Ray Ban e jaqueta de couro Bo.Bô,
outra peça “de guerra” que sempre me acompanha nas viagens.” (sic)

Ou seja, mesmo mantendo um caráter pessoal em sua fala, as blogueiras passam a ter
um estilo de vida que as diferencia das leitoras. Presentes em desfiles de semanas da moda do
mundo inteiro, estão mais próximas das celebridades e das editoras de moda do que das
leitoras. Percebe-se um deslocamento além da forma de produzir conteúdo, relacionado ao
próprio lugar de fala que elas assumem: hoje são trendsetters14, com uma posição semelhante
ao das mídias tradicionais, determinam o que está ou não está na moda.
Nesse contexto, ações mercadológicas colocam nas mãos destas blogueiras a criação
de conteúdos e até de produtos - onde há colaboração, como coleções assinadas. Por outro
lado, a interação passa a ser muito pautada pela finalidade comercial. Trata-se de um cenário
onde as “pessoas” se tornaram marcas e as “marcas” utilizam as pessoas para ter uma
mensagem mais pessoal: é uma troca de valores simbólicos, onde as próprias ações de

13

Texto e imagem disponíveis em: <http://www.garotasestupidas.com/manchada/>. Acesso

em: 15/07/2015
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Indivíduos que iniciam e influenciam tendências
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marketing para as quais são contratadas servem como uma forma de legitimar as blogueiras
enquanto trendsetters.
Esta pode ser uma relação perigosa para ambas as partes: Jenkins (2014) alerta que no
âmago da comunicação colaborativa está a ideia de que os membros do público são mais do
que dados e números. Suas discussões coletivas, seus envolvimentos ativos na avaliação e no
conteúdo em circulação, são os geradores da propagação do conteúdo. Quanto mais populares
forem (e aqui popularidade não é medida em número de acessos ou seguidores, mas considera
engajamento, envolvimento de seus públicos), mais alto será o nível de consideração dentro
da comunidade. No entanto, o interesse sobre o retorno sobre o investimento pode
desconfigurar a essência da criação e colaboração do receptor na construção da mensagem.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um ambiente de constantes transformações impulsionadas pelo crescimento e pela
consolidação da comunicação digital, os blogs de moda são exemplos de como as tecnologias
têm permitido aos receptores - que assumem papéis cada vez mais ativos no processo
comunicacional - um ganho de escala em termos de audiência. Aproximam-se, assim, da
posição de produtores de conteúdo através da utilização de ferramentas de criação gratuitas e
acessíveis, ou seja, democratizando a construção de mensagens.
A retomada das teorias da comunicação mostra que diferentes correntes teóricas já
percebiam o receptor como sujeito ativo em relação aos meios, compreendidos como parte de
um contexto social mais amplo. Dessa forma, não se pode atribuir apenas ao online a ruptura
ou o mérito pelo deslocamento do receptor de uma posição de espectador passivo. Por outro
lado, destacamos que o digital possibilita que a interatividade, a participação, a colaboração, o
engajamento e a distribuição massiva (ou extremamente segmentada) dos conteúdos gerados
pelos receptores atinjam novos patamares de audiência, de forma que, com a internet, o
receptor ganha força. Ora individulamente, como é o caso das blogueiras estudadas, ora
coletivamente através de seguidores e fãs que - multiplicadores do conteúdo por meio do
compartilhamento - também contribuem para aquilo que aqui compreendemos como cocriação: participação que não se dá somente no momento de criação de um conteúdo, mas na
propagação deste que, ao ser compartilhado, também sofre a influência deste novo emissor
(JENKINS, 2014).
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Chris Anderson (2006, p. 58) em seu livro Long Tail, já dava sinais de que não se deve
subestimar o poder de milhões de amadores que possuem as chaves da fábrica15 e reforça que
coletivamente os blogs estão provando um valor tão grande quanto a mídia mainstream uma
vez que são representativos em audiência e, assim, reposicionam emissor e receptor no
processo. Nos casos estudados, percebemos que há um deslocamento das blogueiras,
facilitado pela internet, da posição de espectadoras para co-criadoras no sentido proposto por
Jenkins, onde a participação não se dá somente na criação, mas na propagação do conteúdo.
Na medida que as blogueiras, até então receptoras - passaram a publicar materiais
sobre produtos, marcas e eventos de moda, assumiram um papel ativo dentro das suas
respectivas redes de relacionamento. Seja através do compartilhamento de conteúdo
produzido pelas marcas, seja por produção de seu próprio, ou até pela criação de forma
colaborativa com as marcas, a blogueira se coloca como sujeito, adicionando um valor
simbólico à mensagem. Legitimadas pelos leitores, anunciantes e, por fim, pelas mídias
tradicionais, os deslocamentos que percebemos não estão portanto relacionados apenas à
maneira de produzir de conteúdo - de forma independente ou de forma colaborativa - dizem
respeito também a lugar de fala das blogueiras, que parecem nesse momento, ter assumido
uma posição de expertise e poder em suas mensagens.
Percebemos, com este estudo, que mesmo com o pouco tempo de uso comercial da
internet e das mídias digitais, diversas mudanças tem acontecido, num ritmo acelerado,
característico a esse formato. Nesse sentido, os blogs de moda são apenas um exemplo dos
deslocamentos nas posições do receptor, que aqui olhamos sob uma ótica diretamente
relacionada ao digital. Sem a pretensão de pôr fim à discussão, e entendendo que há um
terreno fértil para pesquisas sobre o tema no Brasil, ressaltamos a necessidade de novas
abordagens sob pontos de vistas diversos, e esperamos que este trabalho possa contribuir para
estas novas reflexões.
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NA ORDEM DISCURSIVA DO FEÉRICO MUNDO DO FEMININO NA
PUBLICIDADE1
Denise Gabriel Witzel2
RESUMO
As imagens do feminino construídas e reproduzidas na publicidade estão, não poucas vezes,
calcadas nas imagens das famosas princesas dos contos de fadas. Com o objetivo de seguir os
rastros da memória desses contos, notadamente o da Branca de Neve, inscritos nos textos
publicitários, focalizamos o sujeito que enuncia e aí ocupa um lugar e atentamos para as
relações entre os discursos e os valores da nossa sociedade de consumo. Sob a ótica da
Análise do Discurso de linha francesa, evidenciamos que a produção de identidades é um
efeito de sentido produzido por práticas de linguagem, constantemente submetida a uma
historicização. Com efeito, focalizando as promessas de uma final feliz para sempre, este
estudo dá visibilidade a um feérico mundo feminino pensado e rotulado à maneira das
princesas. Em sua discursividade, a publicidade produz efeitos singulares que permitem ao
público-alvo identificar formas simbólicas de representação da sua relação com a realidade
concreta.
Palavras-chave: Discurso. Memória. Contos de Fadas. Publicidade
1. INTRODUÇÃO
Em torno do clássico enunciado E foram feliz para sempre, alojam-se sentidos,
memórias e práticas que nos incitam a examinar o funcionamento discursivo desse dizer em
dois domínios de atualidade: nos contos de fadas e em modernas peças publicitárias. Partimos
do princípio de que ambos, ao se valerem de ingredientes comuns (o maravilhoso, a sedução,
o encanto), produzem um mesmo tipo de efeito promessa, notadamente com relação à
felicidade eterna almejada por quaisquer sujeitos.
Uma reflexão sobre as estratégias e as táticas publicitárias, constituídas pelos
elementos “mágicos” expressos em narrativas maravilhosas, leva-nos a interrogar, sob o
1
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mirante da Análise do Discurso de linha francesa, as atualizações, os deslocamentos e
(re)significações de enunciados apreendidos em sua dispersão de acontecimento e em sua
singularidade. Trata-se de um ponto de vista teórico metodológico que concebe uma relação
inescapável entre sentido, sujeito e história; isso significa que, para pensar o funcionamento
discursivo de qualquer enunciado é necessário considerar que “o sujeito não é fonte do
sentido; o sentido se forma na história através do trabalho da memória, a incessante retomada
do já-dito; o sentido pode ser cercado, ele escapa sempre” (MALDIDIER, 2003, p.96).
Falar em memória e já-ditos, quando nos propomos a retornar ao arquivo dos contos
de fadas, ao sistema geral de sua formação e transformação, para apreender enunciados talvez
esquecidos, porque não mais nos pertencem, implica entender a língua engendrada na história
e sujeita à opacidade, ao equívoco. Isso significa, na esteira de Pêcheux (2006), que, (i) o
dizer é sempre ponto de deriva para outros sentidos, sem amarras com a evidência, com a
literalidade ou com a denotação; (ii) a história do presente é uma confluência entre atualidade
e memória.
Para que possamos dar visibilidade ao papel da memória na produção do sentido,
faremos, de início, breves considerações sobre o funcionamento da linguagem publicitária. Na
sequência, entraremos no mais vasto e fascinante território literário, notadamente marcado
pela magia e pelo uso da linguagem vinculada ao prazer, ao encanto e ao medo; território
onde todos os sonhos e desejos se realizam; todos os enigmas do universo se resolvem; todos
os perigos e ameaças são bravamente enfrentados por um herói que, triunfante, salva uma
mocinha e a conduz a um final inexoravelmente feliz.
2. EXTRAORDINÁRIO MUNDO DA PUBLICIDADE
O discurso publicitário não se reduz a uma simples comunicação imersa na
trivialidade do consumo. Em que pese o fato de ela, sim, comunicar algo, esse não é seu
principal objetivo, pois não se trata de uma linear troca de mensagens entre emissor e
receptor. Trata-se, antes, de uma prática discursiva prescritiva que, focalizando a dicotomia
compra/venda, faz declinar aos olhos do público consumidor uma enormidade de recursos
verbo-visuais. Em meio a jogos de palavras e imagens, metáforas e variações linguísticas,
adjetivos e imperativos, sobressaem-se estratégias engenhosamente forjadas que visam
chamar a atenção, prender o interesse, despertar o desejo e provocar a compra do produto.
Estratégias, vale dizer, vetorizadas pelas leis do mercado, tão caras quanto necessárias em um
sistema socioeconômico como o nosso.
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Em sua famosa aula inaugural no College de France, intitulada A ordem do discurso,
Foucault (2001, p.9) é claro: “sabe-se bem que não são se tem o direito de dizer tudo, que não
se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um [...] não pode falar de
qualquer coisa”. Essa assertiva, extraída do contexto de uma discussão acerca dos
procedimentos de controle dos discursos, notadamente os mecanismos de interdição, aponta a
rarefação dos sujeitos que falam. No caso da publicidade, porque assume uma posição
legitimada a fazer circular discursos que vão ao encontro dos desejos da população, ela
igualmente se submete à ordem das leis; sujeita-se a múltiplos e complexos sistemas de
controle “instituídos de forma a dominar a proliferação dos discursos e a apagar as marcas de
sua irrupção nos jogos do pensamento e da língua” (GREGOLIN, 2004, p.97).
É nessa direção que a publicidade opera como um espaço de (re)produção de discursos
cristalizados e aceitos no imaginário social, agindo como uma caixa de ressonância daquilo
que já circula na sociedade, ao qual ela adere e reverba. Essa afirmação pode ser corroborada
por um sem-número de declarações que, em suas diferentes maneiras de dizer, afirmam o
mesmo, ou seja, “a publicidade não abre caminhos nem joga questões. Só tenta refletir o
senso comum. Se este muda, a publicidade vai atrás”, segundo Strozenberg (2008)3.
Com efeito, inscrita em um circuito midiático altamente sofisticado e imersa no
mercado econômico, a publicidade não visa vender exatamente produtos, mas sonhos, até
porque “ninguém compra produtos, compram-se promessas, compram-se benefícios.
Compram-se, enfim, idealizações, projeções [...]. Faça, portanto, o Sr. Target sonhar”
(MARTINS, 2010, p.111). Essa “dica” de como produzir um bom texto publicitário, extraída
de um guia para anunciantes, vai ao encontro do que afirma Charles Revlon, fundador da
indústria de cosméticos Revlon e um dos responsáveis por ter transformado o esmalte e o
batom em sonhos de consumo das mulheres: Em nossa fábrica, nós fazemos batom. Em
nossas propagandas, nós vendemos esperanças. Numa versão brasileira, lembrada naquele
guia, admite-se que “ninguém compra uma broca, compra buracos na parede!”.
Para se conseguir o efeito-promessa de sonho a ser realizado, lança-se mão de
eficientes estratégias de persuasão que produzem um efeito de encantamento. Agrega-se ao
valor de mercado um grande prazer mediante a exaltação de valores simbólicos que
transformam o produto em um bem às vezes de caráter vital para o consumidor. Liberdade,
beleza, virilidade, feminilidade, poder, sucesso, satisfação e felicidade estão entre os mais
3
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destacados nesse universo midiático, agenciados sempre em consonância com saberes e
poderes historicamente compartilhados, dando forma concreta aos anseios por um ideal de
existência de toda uma população ávida por um final feliz.
Não por acaso, a conhecida expressão “a propaganda é a alma do negócio” serve de
mote para Carrascoza (2004) explicar que o encantamento é atingido se for considerado que
[...] o texto publicitário constitui o tecido que reveste a alma da marca e pode
permitir, por meio de elementos de persuasão, que ela seja percebida como algo
positivo para o público. Para isso, a roupa em questão não pode ser produzida com
um pano grosseiro, mas como uma matéria-prima especial, um tecido fino (que,
ademais, ganha “bordado” das fotografias e /ou ilustrações). [...] a palavra
‘persuadir’ contém a raiz latina svad, a mesma da palavra “suave”.
(CARRASCOZA, 2004, p.16, grifos meus).

As publicidades que nos atingem hoje, mais do nunca, parecem ter incrementado e
sofisticado a fórmula do faz-de-conta; seus discursos não só assimilaram a estrutura e o
conteúdo dos contos para criar um paradisíaco mundo de imagens e palavras com efeitos de
magia e de persuasão, como também, consequentemente, distanciaram-se enormemente do
mundo real, cruel e impudico que nos cerca, renegando, na rede simbólica que os envolve,
quaisquer questões que não conduzam a um final feliz. Vestergaard e Schroder (2000, p.129)
argumentam que muitos anúncios funcionam como um verdadeiro devaneio: “mostrando
gente incrivelmente feliz e fascinante, cujo êxito em termos de carreira ou de sexo – ou ambos
– é óbvio, a propaganda constrói um universo imaginário em que o leitor consegue
materializar os desejos insatisfeitos da sua vida diária [...]”. As propagandas, continuam os
autores, prometem acesso a um universo fantástico, “a outros mundos e épocas misteriosas,
excitantes, ao reino da imaginação”. Um verdadeiro mundo extraordinário dos contos de
fadas, portanto.
Mas o que leva as pessoas a “acreditarem” nessa profusão de promessas fascinantes e
inefáveis? Segundo Berger, a credibilidade e o contrato fiduciário se mantêm, porque
[...] a lacuna entre o que a publicidade realmente oferece e o futuro que promete
corresponde à lacuna entre o que o espectador-comprador sente que é e o que ele
gostaria de ser. As duas lacunas se resumem a uma, que, em vez de ser preenchida
pela ação ou pela experiência vivida, é preenchida por devaneios (apud
VESTERGAARD E SCHRODER, 2000, p.132).

Com respeito ao efeito promessa de transformar sonho em realidade, a peça
publicitária reproduzida na sequência expõe o fato de que a publicidade, não poucas vezes,
promete realizar o irrealizável, admitindo certo devaneio de que falam os autores acima.
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FIGURA 01 – PEÇA PUBLICITÁRIA
FONTE: REVISTA VEJA, MARÇO (2013)

Na mesma linha de funcionamento discursivo desse tipo de efeito promessa, em que a
publicidade assume posição sujeito de “fada madrinha”, guardando em si traços e vestígios da
memória enraizada na história e na cultura, ganham relevo peças que reatualizam princesas.
Dentre estas, a Branca de Neve é exaustivamente (re)citada na publicidade.
3. SER BRANCA DE NEVE NA PUBLICIDADE
Branca de Neve e os Sete Anões é um dos contos de fada mais conhecido na nossa
cultura. Como tantos outros, sua narrativa remonta há séculos, sob várias formas, em todos os
países e línguas europeias, disseminando-se para os outros continentes. A exemplo de muitas
outras princesas, a história da menina órfã foi recolhida da memória popular e compilada
pelos irmãos Grimm, entre os anos de 1812 e 1822. Mais próximo dos nossos dias, os
produtores da Disney transformaram essa clássica história em um longa-metragem (o primeiro
de animação da história do cinema), em 1937, mantendo-o muito próximo da narrativa
proposta pelos Grimm. No que tange ao sucesso da produção americana, ela foi considerada a
obra mais famosa dos estúdios Disney, recebendo, em 1939, um Oscar especial da Academia
de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
A imagem da Branca de Neve mais amplamente divulgada e assimilada na memória
coletiva é, sem dúvidas, a forjada no cinema (a jovem com fita vermelha na cabeça, usando
uma capa com gola bem alta, vestido nas cores azul, vermelho e amarelo). Basta uma atenção
maior sobre a enormidade de produtos que, hoje, levam a marca Disney, para observarmos as
repetições de personagens daquela empresa, de um modo geral, e da Branca de Neve, de um
modo particular, com aquelas características. Assim, é essa imagem que precisa ser ativada na
memória para efeito da relação de intericonicidade que “supõe as relações das imagens
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exteriores ao sujeito [considerando que] uma imagem pode ser inscrita em uma série de
imagens, uma genealogia como o enunciado em uma rede de formulações” (COURTINE apud
MILANEZ, 2010, p.11).
Para deixar mais claro de que imagem se trata, reproduzimos algumas cenas do filme.

FIGURA 02 – BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES
FONTE: FILME DISNEY 4.

Ativar implícitos, a partir das imagens da Figura 2, impõe analisar a trama narrativa,
quer em Grimm quer em Disney, considerando fundamentalmente que a menina ocupa uma
posição de sujeito submisso e dependente, definido o tempo todo em relação à sujeição às
maldades da rainha-madastra-mãe. Branca de Neve é, na verdade, uma jovem destituída de
sua posição de princesa e sem condições de sozinha restituí-la; sua sobrevivência depende dos
demais personagens da narrativa (homens) que possuem a destreza, esperteza, coragem, força
e a sagacidade que lhe faltam. Em outras palavras, há uma grande dissimetria na relação de
alteridade enfatizada no conto, na medida em que a salvação da princesa inerte e tola (ela
nunca percebe a maldade) está subordinada ao outro sempre ágil e esperto. Primeiro, ela
depende da ação do caçador, que deveria matá-la, mas decide poupar-lhe a vida; depois, dos
animaizinhos que, ao encontrá-la assustada e chorando numa floresta sombria, indicam-lhe o
caminho da casa dos sete anões; depende desses, igualmente, porque precisa de abrigo e de
proteção; e, finalmente, depende do príncipe, evocado somente no final para libertá-la do sono
da morte e dar-se como prêmio, o que garante o final feliz para sempre.
Antes de qualquer coisa, ressalte-se que a persuasão dessa peça incita movimentos de
leitura e compreensão, que precisam levar em conta a intericonicidade que faz trabalhar a

4
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Amazônia S/A. 1 videocassete (83 min): VHS, son., color., dublado, (s/d) Título Original:
Snow White andthesevendarfs.
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memória daquelas princesas, provocando deslizamentos da tradição e rupturas com os
sentidos fundantes, aqueles que constituem o espaço do repetível/legível.

FIGURA 03 – PEÇA PUBLICITÁRIA DE SAPATO
FONTE: REVISTA CARAS, AGOSTO, (2007)

Essencialmente visual, essa peça publicitária não descreve nenhum produto. A
proposta, ao se valer intertextualmente do conto da Branca de Neve, é “vender” a marca,
chamando a atenção para os pretensos poderes mágicos daquilo que ela comercializa. Parece
haver, nesse acontecimento discursivo, um convite para a consumidora integrar os contos de
Melissa, identificando-se com a famosa personagem dessa nova e velha narrativa. Sublinhe-se
que a sequência linguística em destaque apresenta, no intradiscurso, uma substituição do
significante “fadas” pelo significante “Melissa”, provocando efeitos inesperados (novos); isso
faz ressoar, no interdiscurso, o discurso fundante perpetuando efeitos recorrentes (velhos).
Que efeitos são esses e o que faz o público-alvo ativar tão rapidamente os pré-construídos
dessa discursividade? Ainda, se a proposta é interpelar a consumidora para se identificar com
a princesa ali reinventada, que marcas identitárias podem ser depreendidas de tal jogo
intertextual, interdiscursivo e intericônico?
Em meio ao conjunto imagético, repleto de informações alusivas a um espaço
encantado, apontando para o eterno final feliz, é preciso reconhecer as repetições, quais sejam:
(i) a bela moça, no primeiro plano, destacada pela luz que atravessa o centro da peça,
deixando nítida a pele branca “como a neve”, os cabelos negros “como o ébano”, estes
amarrados com a inconfundível fita ou tiara vermelha. Seus trajes guardam as cores azuis e
vermelhas do vestido da menina ingênua; (ii) o Anão no fundo, trazendo sob o braço o
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capacete de segurança, o que sugere o trabalho na mina; (iii) o príncipe “escondido”,
reconhecido pela coroa e pela espada deixada ao lado da cama; (iv) finalmente, os olhos
reconhecem as maçãs colocadas no canto inferior esquerdo do anúncio, notando que algumas
estão numa fruteira e duas estão no chão, já comidas.
Feita a depreensão dos elementos mais relevantes que remetem ao conto fonte, é
necessário, igualmente, observar os deslizamentos que rompem com as formulações origem,
desestabilizando as séries dos implícitos (PÊCHEUX, 2007) e propondo diferentes e atuais
(desejados?) processos de identificação do feminino. Salta, então, aos olhos, a bela moça com
traços orientais, estendida sobre a suposta cama do anão, com parte do corpo à mostra, quer
dizer, ela usa, além da tradicional capa azul, apenas um corpete com uma cinta liga
desamarrada. Ela se concentra no sapato que segura em alto plano (sapato, aliás, que é o foco
do anúncio) e, tanto sua expressão quanto sua postura, ao mesmo tempo em que apontam para
um “encantamento” com relação ao sapato, conotam total indiferença com relação a todo o
restante do cenário.
Os dois homens da cena desviam-se das posições sedimentadas na história clássica e
no imaginário, assumindo lugares facilmente reconhecidos e interpretados. Percebe-se o Anão
chegando de surpresa, desconfiado da fidelidade da princesa. O príncipe surpreendido tenta,
em vão, esconder-se embaixo da muito pequena cama do Anão. São momentos e atitudes que
dialogam com as cenas de flagrantes de adultério, no caso, de um homem traído. Somam-se a
tudo isso as maçãs que, uma vez saboreadas em conjunto, vão ao encontro dos implícitos e
explícitos que contornam sexo e prazer.
Esses detalhes e essas observações, de pronto, desidentificam a moça como uma
personagem dos contos de fadas - sempre românticas, ingênuas e atraídas pelo amor - e
identificam-na, na contingência dos movimentos identificatórios (HALL, 1992), com uma
personagem de contos maravilhosos orientais – geralmente voltadas ao prazer do corpo e à
sedução (COELHO, 2008). Mas esses movimentos engendram outros contornos identitários,
na medida em que há, na materialidade do anúncio, um jogo de relações que, de um lado, leva
em conta os efeitos do pecado que, na história da mulher, provocou interditos e
discriminações, somados aos efeitos da ingenuidade pueril constitutiva das clássicas princesas
e, por extensão, das mulheres, já que estas deveriam se espelhar naquelas. De outro, considera
os efeitos dos discursos feministas que, desde a década de 1960, apregoam mais fortemente a
liberação sexual da mulher, atingindo a contemporaneidade com discursos, muitas vezes,
guiados pela ideia de que corpo feminino e erotismo atendem às expectativas da “nova
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mulher”. Atende, sem dúvidas, às expectativas daqueles que procuram criar o espetáculo
midiático, a partir da exploração do corpo e da sexualidade.
Diante do que precede, há que se notar outro universo de referência, quando observado
o papel da memória em relação ao comportamento sexual, de homens e mulheres,
discursivizado na publicidade. Mulher na cama, vestindo um lingerie à Branca de Neve, numa
pose que coloca à primeira vista a parte do corpo que, segundo Vigarello (2005), é priorizada
na construção da beleza do feminino nos dias atuais: as pernas5. Esse conjunto dialoga com
um feixe de outros enunciados imagéticos, que vão muito além do conto infantil, pois, por
movimentos de intericonicidade, a personagem ingênua é transfigurada em uma mulher
sedutora e maliciosa. Por conta de tal transfiguração, cruzam-se as verdades históricas que
subjetivaram a mulher tentadora e irresistível; cria-se um entre-lugar em que as identidades do
feminino definem-se à luz dos discursos imemoriais que associaram o ser mulher ao sexo;
promovem-se, na atualidade desses sentidos lúdicos e bem humorados, representações sociais
e efeitos identitários que transformam a mulher Branca de Neve em uma verdadeira fantasia,
mas, como se vê, trata-se nitidamente de uma fantasia erótica. Pode-se mesmo dizer que o
convite feito na persuasão daquela peça aponta para as fantasias que produzem um efeito de
fetiche na mulher.
Segundo Foucault (1979), a erotização dos corpos, quer na pornografia quer na
publicidade, corresponde a um desenvolvimento estratégico normal de uma luta. O fato de a
sexualidade ter sido durante tanto tempo alvo de controle, vigilância e de os corpos, em
decorrência, terem sido “perseguidos”, provocou ao mesmo tempo a intensificação dos
desejos de cada um por seu próprio corpo. Por isso há certa revolta do corpo sexual, um
contra efeito daquela ofensiva. “Como o poder responde?”, pergunta-se Foucault. Por meio da

5

Vigarello (2005), em seu estudo sobre Beauté féminine, beauté culturelle: l’invention de la

“ligne” dans l’ideal esthétique, fala da imortal beleza feminina e das leis estéticas que
definiram o belo em relação a seu corpo. Mostra, por exemplo, que em diferentes épocas os
gostos e as partes do corpo atreladas ao belo se alteram. Antes do século XX, exaltava-se “le
haut”, a parte de cima (rosto, busto); “le bas”, a parte inferior (nádegas e pernas), ganha
destaque em dias mais próximos dos nossos. As mini-saias, os vestidos justos, enfim, uma
série de alterações no vestuário, nos comportamentos e nas representações que levam a
publicidade, hoje, a exaltar as longilíneas pernas de modelos como a da peça em questão.
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exploração econômica [...] da erotização, desde os produtos para bronzear até os
filmes pornográficos. Como resposta à revolta do corpo, encontramos em novo
investimento que não tem mais a forma de controle-repressão, mas de controleestimulação: ‘fique nu... mas seja magro, bonito, bronzeado!’ A cada movimento de
um dos dois adversários corresponde o movimento do outro (FOUCAULT, 1979,
p.147).

Na esteira desse raciocínio de Foucault, a peça publicitária em questão irrompe como
estratégia de luta que produz um contra efeito, na medida em que há um desvio radical das
tradicionais posições essencialmente subordinadas aos imperativos de uma moral sexual
religiosa, constituída por interditos e proibições, e, ao mesmo tempo, uma ironia de tais
posições. Trata-se de um discurso que erige, por meio de estratégia de controle-estimulação, a
imagem cotidianamente explorada pelo império das imagens midiáticas que, na publicidade,
ganha especial relevo nos últimos tempos: a mulher fatal e, consequentemente, feliz.
5. CONCLUSÃO
Na encruzilhada dos vários esforços que visam a transformar demandas sociais,
políticas e econômicas em necessidades de compra, a publicidade centra-se de forma muito
específica e industrial na produção da primeira de todas as mídias: a linguagem. Isso implica,
incontornavelmente, produzir muito mais do que mensagens a serem lidas/vistas por
receptores. Implica produzir discursos. Ou seja, algo que “não se confunde nem com o
discurso empírico sustentado por um sujeito nem com o texto, um conceito que estoura
qualquer concepção comunicacional da linguagem” (MALDIDIER, 2003, p.21).
Considerando que o discurso não é encontrado nas evidências dos textos e que, sendo
um processo, é necessário desconstruir a materialidade discursiva para apreendê-lo/analisá-lo,
este estudo mostrou que o maravilhoso, a sedução, o encanto, enfim, o efeito-promessa é
produzido nas tramas interdiscursivas dos discursos publicitários, entrelaçando-se com os fios
dos tradicionais contos de fadas. Destacamos o fato de que ambos os gêneros jogam com os
efeitos de sentido de uma promessa de felicidade eterna, ao mesmo tempo em que falam de
modo bem particular das mulheres, subjetivando-as de modo igualmente bem particular. Na
peça destacada – Figura 3 –, a mulher emerge protagonizando sujeitos da contemporaneidade,
hoje ávidas de um final feliz para sempre, tal como ontem.
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SELFIE, CONSUMO E CULTURA ICONOFÁGICA1
Hertz Wendel de Camargo2
Josemara Stefaniczen3
Tácia Rocha4
RESUMO
Complexos, multidimensionais e polifacetados, os temas que envolvem os autorretratos das
mídias sociais, os selfies, não poderiam ser aprofundados ou simplesmente envolvidos na sua
totalidade em um único ensaio, pois, envolve questões de diversas áreas de conhecimento.
Além disso, a experiência do selfie, uma experiência de consumo da imagem, traduz com
fidelidade o momento cultural em que vivemos: uma era da iconofagia, quando a imagem
devora o homem. O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma metodologia e um
recorte epistemológico empregados para a seleção e categorização de selfies publicados no
Instagram e, desta forma, apontar para uma interpretação plausível desse gênero de imagem
presente em mídias sociais. Nossa metodologia consistiu em uma busca detalhada por selfies
produzidos na frente do espelho e em sua categorização. A escolha do tema “frente ao
espelho” se deu, principalmente, pelo fato desse objeto estimular a invenção e a performance
do sujeito perante três representações identitárias: a imagem no espelho, a fotografia digital e
a imagem publicada na mídia social; e, também, por representar uma conexão direta com a
memória cultural, o imaginário e as narrativas míticas, especialmente relacionadas ao
personagem Narciso – emblema de culto à própria imagem. A partir de indicativos de análise
referentes a uma pequena mostra de imagens, concluímos que o autorretrato digital – incluso
seu processo de criação, publicação e consumo – representa um sintoma da cultura
contemporânea e pelo qual pulsam sentidos, memórias e narrativas ancestrais que revivem e
mantêm vivo o imaginário cultural.
Palavras-chave: Selfie. Iconofagia. Instagram. Consumo.

1. INTRODUÇÃO
Os dois últimos anos foram marcados por um fenômeno amplamente disseminado
nas mídias sociais, o selfie5, que, afetando com a mesma força pessoas públicas e anônimas.
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Ao realizar a busca no Instagram pelas palavras-chave selfie, selfies e selfienation,
antecedidas por hashtag (#), obtém-se um número próximo a 305 milhões6 de publicações.
Não estão inclusas outras mídias sociais e aplicativos como o Tinder, Grindr, SnapChat,
Badoo, Hapnn e Blendr, ou os blogs e sites especializados. Todos constituem novos, amplos e
velozes canais de distribuição da fotografia que, como apontaram Cruz e Araújo (2012, p.
112), estava destinada à morte iminente ou ao deslocamento para a margem da cultura.
Em uma descompromissada observação do Instagram, verificamos que a experiência
do selfie proporciona um renovado poder de sedução da fotografia sobre pessoas ao manter no
ciberespaço a mesma “[...] relação de especialista com o mundo e uma promíscua aceitação
do mundo” (SONTAG, 2004, p. 96), já convencionadas pela fotografia analógica. Em outros
termos, com o fácil acesso a diferentes tecnologias de registro, de upload de imagens e de
mídias sociais, os sujeitos saem do anonimato e tornam-se fotógrafos potenciais, em constante
vigia do mundo, prontos para traduzir, em objeto imagético, infinitas experiências com a
realidade.
Entretanto, quando o mundo retratado passa a ser o próprio sujeito significa inúmeros
devires, fazendo do privado – o doméstico, o corporal, o subjetivo, o íntimo – objeto a ser
devorado como e pela imagem. “Assim, a fotografia se transforma em um importante
instrumento de comunicação, de registro cotidiano, de visualização da existência e de
construção identitária” (CRUZ, ARAÚJO, 2012, p. 112).
O fenômeno – que inclui produzir, registrar, editar e publicar um autorretrato em
mídias sociais – é mais que apenas um modismo da cibercultura.
Ao veicular coletivamente o autorretrato do sujeito, as fotografias expostas
publicamente em redes virtuais remontam a uma autobiografia, a uma narrativa e
visualidade do “eu”. As imagens passam a ser utilizadas como ferramenta
autoidentitária. Nesse processo de modelação da própria identidade, a fotografia
representa mais um instrumento de comprovação de vivências, acompanhando o
desenvolvimento da vida cotidiana e configurando-se como a linguagem essencial
das histórias pessoais. (CRUZ, ARAÚJO, 2012, p. 112)

5

O termo selfie deriva da palavra inglesa self-portrait e significa um autorretrato

produzido por celular, webcam ou câmera digital e compartilhado pelas mídias sociais.
6

Para a busca de #selfie: 282.476.807 de publicações; para #selfies: 17.196.215 de

publicações; #selfienation: 5.219.146. Junto, têm no total de 304.892.168 de publicações no
Instagram. Acesso em 10 de jun. de 2015.
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Hoje, os selfies, além de configuração de estética e linguagem do cotidiano, são um
sintoma da cultura contemporânea, pois revela nossa relação com as imagens, o imaginário e,
principalmente, com a nossa construção identitária no espaço social, agora, mediado pelas
tecnologias. Entretanto, publicar imagens de si nas mídias sociais parece uma atividade
inocente, quase sempre reconhecida como uma banalidade ou comportamento de quem tem
uma necessidade pungente de se exibir para o outro. Entretanto, o selfie não pode ser visto
apenas em sua materialidade imagética, estudado unicamente como um autorretrato digital.
Para tanto, passamos a abordar o selfie além de ser uma imagem técnica, mas, de forma mais
ampla, como experiência. Justificamos o termo “experiência” no sentido de experimentação,
pois, é isso que faz cada sujeito por trás de um perfil de mídia social. O chamado “ator social”
(RECUERO, 2009, p. 25) experimenta, cria, reinventa a si mesmo. O conceito de
“experiência do selfie” carrega a ideia de identidade em processo de composição, uma busca
constante pela experimentação visual, cênica, narratológica, performática. A experiência do
selfie significa performance identitária, isto é, identidade em constante processo de
construção, obra eternamente inacabada.

FIGURAS 01 E 02 – PAINÉIS RETIRADOS ALEATORIAMENTE DO INSTAGRAM,
POR CELULAR, A PARTIR DA HASHTAG #SELFIENATION
FONTE: INSTAGRAM (2015)
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Pensar o selfie como experiência que nunca chega ao fim – uma redundante
experimentação de máscaras pelos diversos atores sociais – corrobora Stuart Hall (2006) ao
constatar que as identidades estão sendo descentradas, deslocadas, fragmentadas e que, após o
sujeito iluminista (centrado e inteiro) e o sujeito sociológico (estável em suas identidades
culturais) vivenciamos por meio das mídias sociais o sujeito pós-moderno que perdeu a
solidez (ou permanência) de sua identidade. Conforme Villaça (1996), para o sujeito pósmoderno, a identidade passa a ser experimentada como “uma celebração móvel que se
transforma em relação às formas pelas quais somos representados e interpelados nos sistemas
culturais que nos rodeiam” (VILLAÇA, 1996, p. 02).
[...] As imagens que povoam nossos meios imagéticos se constituem, em grande
parte, de ecos, repetições e reproduções de outras imagens, a partir do consumo das
imagens presentes no grande repositório (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 54).

Neste sentido, a experiência do selfie envolve uma rede de sentidos produzidos antes
(sob influência de memórias e do imaginário), durante (sob influência das tecnologias e
linguagens) e após sua publicação, quando participa de uma educação visual-estética do olhar
do outro em relação a usos, discursos e visualidades dos corpos, das máscaras, das identidades
e das formas de ser e estar em rede/sociedade.
2. APORTES TEÓRICOS
A complexidade desses autorretratos envolve várias questões que passam pelas
relações entre identidade e corpo, público e privado, consumo e imagem, culto e imagem,
controle e estimulação, realidade e simulacro, máscara e performance. Além de tudo, tais
relações são permeadas por sentidos míticos e mágicos expressados por uma narrativa
claramente publicitária que tem como protagonista um Eu – construído, performático,
objetificado. O selfie “vende” uma identidade, portanto, seu discurso é atravessado pela
narrativa publicitária, a mesma que dá sentido e expressão às relações de consumo em nossa
sociedade. Ao mesmo tempo, o consumo do selfie representa a dinâmica da cultura
contemporânea, concomitantemente líquida (Bauman, 2001), narcísica (Lasch, 1983),
performática (Goffman, 1985; Schechner, 1985, 1988) e, acima de tudo, iconofágica (Baitello
Junior, 2005).
Complexos, multidimensionais, polifacetados, amplos. Os temas que envolvem os
autorretratos nas mídias sociais não poderiam ser aprofundados ou simplesmente envolvidos
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na sua totalidade em um único paper. Esta proposta não explora as várias possibilidades do
objeto de análise, mas apresenta um olhar, uma interpretação plausível sobre uma
determinada seleção de selfies coletada no Instagram durante o primeiro semestre de 2015.
Com base nas leituras preliminares e nos resultados da pesquisa qualitativa e
entrevistas em profundidade sobre a produção de selfies, uma revisão bibliográfica foi
necessária para balizar alguns conceitos relacionados aos campos da imagem, da antropologia,
das tecnologias e da relação dos sujeitos com o selfie. Sobre as contribuições da antropologia
para a interpretação do fenômeno, e por se tratar de uma área de conhecimento cada vez mais
especializada, optamos cruzar duas vertentes da antropologia cultural: a antropologia visual e
antropologia do consumo – esta uma vertente da antropologia urbana. Uma possível terceira
vertente, a antropologia do imaginário, de base durandiana, está presente para somar aos
conceitos da antropologia visual e promover a aplicação da mitocrítica e mitanálise.
Tradicionalmente, a antropologia visual é dedicada à análise da imagem –
especialmente a fotografia e o cinema – bem como os processos de sua produção, utilizados
como documentos/registros etnográficos. Também envolve o estudo das representações
visuais nos rituais, na produção e recepção da mídia de massa, nos museus, nos espetáculos e
nas artes. Desde o surgimento da internet, em meados dos anos 1990, a antropologia visual
também voltou sua atenção às novas mídias e aos multimeios. Estudar as representações do
homem por meio da imagem e suas conexões com a cultura é a essência dessa vertente da
antropologia cultural. Portanto, se desde os primórdios da cultura o homem busca representar
a si mesmo, o selfie é a expressão mais atual da dessa imanente necessidade humana, um
fenômeno cultural passível de investigação.
A antropologia do consumo também figura como importante campo para a
interpretação do selfie como expressão da cultura. A aproximação com essa vertente se dá por
meio dos bens e experiências de consumo cuja principal narrativa é a publicitária. A
publicidade estrutura o sistema da mídia, mantém vivos os mitos, magias e rituais do
cotidiano nas cidades e nas práticas sociais contemporâneas. Para Rocha (2006, p. 12), a
publicidade é “[...] a narrativa que dá sentido ao consumo, e está, seguramente, entre as
principais produtoras de sistemas simbólicos presentes em nosso tempo”. O selfie protagoniza
uma narrativa que traduz o Eu em alteridade e, durante sua recepção (primeiro pelo sujeito,
em seguida pelo público), ocorre um processo de materialização/objetificação do sujeito em
signo fotográfico, criando uma identidade a partir de uma máscara performática, pronto para
ser consumido.

595

Deste modo, os conceitos de Baitello Junior (2005) sobre iconofagia, representam um
ponto de encontro entre a antropologia visual e a antropologia do consumo visto que,
atualmente, vivenciamos o terceiro estágio de devoração – as imagens devoradoras do homem
– verificado na experiência do selfie. Segundo o autor, existem três etapas da iconofagia: “[...]
na primeira, imagens devoram imagens; na segunda etapa, homens devoram imagens; e a
última, imagens devoram os homens” (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 53-55).
Para nossa investigação, partimos do conceito de que o selfie, de forma geral, é sempre
performático, pois representa o jogo de cena entre os atores sociais. A noção de performance
passa por conceitos do teatro e da antropologia. A performance no teatro, segundo Goffman
(1985), é construída pela interação triangular entre dois atores e o público ao mesmo tempo
em que os atores também são espectadores do público. Na vida social, os sujeitos são hábeis
em escolher seu palco, sua peça, seu figurino conforme o público com o qual interagem,
procurando sempre manter a coerência, promovendo ajustes no decorrer da interação com
outros atores sociais.
No campo da antropologia, as investigações de Richard Schchner, antropólogo e
diretor teatral americano, desenvolveram um modelo de investigação e análise antropológicas
do teatro, especialmente a relação entre o ator e o público. Com o objetivo de destacar as
aproximações entre teatro e ritual (Schechner, 1985, 1988), o antropólogo investigou
performances teatrais em diversas culturas do mundo. Segundo Schechner (1988), não há
distinção entre teatro e ritual, por ambos serem performance. Deste modo, o autor rompe com
a clássica visão da binaridade antropológica dos eventos performáticos, divididos entre os
sentidos do sagrado e do profano. Schechner apresenta as ideias de eficácia e entretenimento
para os eventos performático, sendo que é definida como “eficácia” as performances que
provocam transformações sociais – por exemplo, cerimônias que marcam a mudança de status
ou posições sociais do sujeito, os ritos de passagem e de iniciação; já as performances
consideradas “entretenimento” não provocam mudanças sociais. No entanto, para o
antropólogo, na prática, essa divisão entre o eficaz e o artístico não existe, pois nenhuma
performance ocupa unicamente o entretenimento ou a eficácia, podem tender para um polo ou
outro, ser ambos ao mesmo tempo – dependendo do tipo e objetivos do público
(SCHECHNER, 1985).
De qualquer forma, tanto no teatro como nos ritos sociais contemporâneos, podemos
considerar que ocorre sempre um deslocamento temporal duplo – tanto por parte dos atores
quanto do público. Um deslocar-se de um tempo real/histórico/ordinário para o tempo
fantástico/a-histórico/extraordinário da peça ou cerimônia encenadas, um deslocamento
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momentâneo que cessa ao fim da performance. Portanto, performance é definida como um
espaço/tempo
[...] onde atores sofrem transformações e aqueles nos quais os atores retornam para
seus locais de origem de “transportes” – “transportes” porque durante a
performance os atores são “levados a algum lugar”, mas, ao fim, às vezes auxiliados
por outros, eles são “congelados” e re-adentram na vida ordinária a qual eles já
viveram. O ator vai de um “mundo ordinário” para um “mundo performático”, da
referência de um tempo/espaço para outro, de uma personalidade para outra ou
muitas outras. (SCHECHNER, 1985, p. 126, tradução nossa)

3. METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO DO CORPUS
Como já destacado, não cabe neste ensaio todas as nuances da pesquisa sobre a
experiência do selfie, pretendemos, portanto, apresentar, basicamente, a metodologia, os
fundamentos teóricos que apontam para a análise do corpus.
3. 1 PRIMEIRA ETAPA (2014) – ABRIL A DEZEMBRO, PESQUISA EXPLORATÓRIA
I. Uma pesquisa exploratória foi necessária para compreender o selfie em sua
genealogia visual/narrativa e suas bases antropológicas, para lançar luz sobre a pulsão por trás
desse fenômeno cultural. Buscamos artigos, pesquisas sobre consumo de mídia, dissertações e
teses, como leituras preliminares para a elaboração de questões para duas pesquisas aplicadas.
II. Apresentamos duas abordagens distintas, mas complementares, a pesquisa
fenomenológica e a pesquisa narrativa (CRESWELL, 2014, p. 67-77). Ambos os métodos
compõem o que é considerado uma abordagem qualitativa de investigação. É necessário
compreender que a realidade do corpus deva ser percebida dentro do significado da experiência
de um indivíduo sendo que os fenomenologistas focam na descrição do que todos os
participantes têm em comum quando vivenciam um fenômeno. “O propósito básico da
fenomenologia é reduzir as experiências individuais com um fenômeno a uma descrição da
essência universal [...]”. (Idem, p. 72).
III. Para estudar o fenômeno, realizamos uma pesquisa qualitativa, com questionário
on line divulgada exclusivamente pelo Facebook, onde os entrevistados foram convidados a
refletir e opinar sobre a prática da produção, a disseminação e os sentidos despertos pelos
selfies. As perguntas foram planejadas para que o entrevistado dissertasse brevemente sobre
sua própria experiência com autorretratos em seus perfis ou sobre sua percepção de outros
usuários na rede, seus conhecidos ou não. Alcançamos o total de 144 entrevistados de
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diferentes estados do Brasil, sendo um entrevistado de Los Angeles (EUA)s e um de Atlanta
(EUA).
IV. Em seguida, foram realizadas duas entrevistas em profundidade com dois
informantes, considerados, em nossa visão, totalmente inseridos na selfie culture7,
selecionados a partir do monitoramento dos seus perfis no Facebook e Instagram, sendo um
do sexo masculino e outro do feminino, de distintos centros urbanos do Paraná. Os critérios
de seleção desses sujeitos foram: a) raramente passar um dia sem publicar, pelo menos, um
selfie em seu perfil; e b) acessar a internet por mais de cinco horas diárias8.
V. Em relação a essa abordagem metodológica, consideramos que as histórias
narradas individualmente são reveladoras de identidades, autobiográficas e dão oportunidade
aos entrevistados para descrever a imagem que possuem de si mesmos. A pesquisa narrativa
tem início com o registro de experiências relatadas pelos indivíduos, para o aprofundamento
no fenômeno analisado, os procedimentos para a implantação desse método “[...] consistem
em focar no estudo de um ou dois indivíduos, reunir dados por meio da coleta das suas
histórias, relatar as suas experiências individuais e ordenar cronologicamente o significado
dessas experiências [...]” (CRESWELL, 2014, p. 68).
3.2 SEGUNDA ETAPA (2015) – JANEIRO A MAIO | PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Leituras de livros específicos da área de antropologia visual, do consumo e do
imaginário, entre outros autores para a fundamentação teórica. Em paralelo à definição do
corpus.
3.3 TERCEIRA ETAPA (2015) – 06 A 27 DE ABRIL – DEFINIÇÃO DO CORPUS

7

Termo da imprensa americana que descrever o momento cultural em que vivemos a

ampla e indiscriminada disseminação de selfies por pessoas comuns e figuras públicas em
redes sociais.
8

Esse tempo foi estipulado conforme a Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 – que

apresentou resultados referentes ao ano de 2013 – publicada pelo Governo Federal. Segundo a
PBM 2014, os usuários das novas mídias permaneciam conectados, em média, 3h39 por dia
durante a semana e 3h43 por dia nos fim de semana. Na PBM 2015, referentes entrevistas
realizadas em 2014, os números passaram para 4h59 por dia durante a semana e 4h24 por dia
nos finas de semana (BRASIL, 2014, p. 7).
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I. Conforme a pesquisa encomendada pela Secretaria de Comunicação do Governo
Federal, em relação às mídias sociais, a preferência dos entrevistados segue a seguinte
distribuição percentual: Facebook (83%), Whatsapp (58%), YouTube (17%), Instagram
(12%), Google+ (8%) e Twitter (5%).
II. De todas as redes apontadas na pesquisa, optamos em observar os selfies publicados
no Instagram por se tratar de uma mídia social em que as imagens possuem pouca concorrência
visual e verbal. No Instagram, as imagens são exibidas quase de forma exclusiva ao
usuário/observador, podem ter ou não uma legenda que agrega outros sentidos à imagem – isso
representa uma célula narratológica formada entre um texto visual e um texto verbal – em
outros termos, diferente das demais, essa mídia é um pouco menos “barroca”. Outra justificativa
é que o Instagram possui uma estrutura tecnológica diretamente adaptada ao consumo por
celular, com rápido acesso e facilidade de upload, uma mídia totalmente adaptada para a
experiência do selfie.
III. Além disso, o Instagram proporciona um espaço de performance – no sentido
descrito por Goffman e Schechner (1985, 1988) – bastante personalizado, outro motivo para a
escolha dessa mídia social, pois possibilita a busca categorizada de tipos ou estilos de selfies a
partir do símbolo hashtag (#). Em uma pesquisa rápida, por meio das palavras-chave #selfie,
#selfies e #selfienation encontramos mais de 304 milhões de ocorrências mundiais.
IV. A partir de todas essas possibilidades de pesquisa e categorização, buscamos no
Instagram selfies produzidos na frente de espelhos a partir das palavras-chave:
Busca
#mirror
#mirrorpic
#mirrorselfie
#selfiemirror
#fitnessselfie
#mirro
#selfieespejo
#selfiemirrorpic
Total

Número de publicações
12.541.744
2.036.243
1.382.471
34.704
25.212
15.854
911
612
16.037.751

9

V. Justificamos a escolha de selfies em frente ao espelho por verificarmos, em nossas
explorações, que esse objeto cotidiano: a) permite, por parte do sujeito, um controle maior do
processo de produção do selfie; b) estimula a invenção e a performance do sujeito perante três
representações identitárias: a imagem no espelho, a fotografia digital e a imagem publicada na
9

Consulta em 10 de junho de 2015.
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mídia social. c) representa um objeto em conexão direta com a memória cultural, o imaginário
e as narrativas míticas, especialmente relacionadas ao personagem Narciso – emblema de
culto à própria imagem.
VI. As ocorrências de selfies com o uso do espelho ainda passaram por outra
categorização devido ao seu grande número de ocorrências nas pesquisas que realizamos (no
total, mais de 16 milhões). De forma geral, identificamos ocorrências de padrões temáticos,
visuais, performáticos e estéticos de autorretratos com o uso de espelhos.
VII. Criamos, portanto, sete categorias que darão margem para análises, com a
seguinte descrição:
1) Selfie Caleidoscópico – por meio de recursos de aplicativos de edição, os sujeitos se
fotografam frente ao espelho e multiplicam suas imagens, duas ou mais vezes, criando um
efeito de caleidoscópio. O principal sentido dessas imagens – que revelam um jogo com a
imagem – é que representam tanto uma identidade multifacetada quanto refletem uma cultura
igualmente fragmentada e líquida.

FIGURAS 03, 04 E 05 – SELFIES EM EFEITO CALEIDOSCÓPICO
FONTE: INSTAGRAM (2015)

2) Selfie Sequencial – Por meio de recursos de aplicativos, o sujeito junta uma
sequência de imagens de si no mesmo enquadramento da foto do Instagram. Há uma intenção
deliberada em se criar uma narrativa, dentro da moldura fotográfica, em que começo meio e
fim se misturam, ou, não estão bem definidos.
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FIGURAS 06, 07 E 08 – SELFIES EM IMAGENS SEQUENCIAIS
FONTE: INSTAGRAM (2015)

3) Selfie Artístico – Por meio da seleção, domínio e aplicação de outras artes e
linguagens mobilizadas para compor o signo fotográfico, o usuário usa muita criatividade para
compor sua imagem e, desta forma, narrar e dar sentido à sua identidade, buscando fugir do
lugar-comum.

FIGURAS 09, 10 E 11 – SELFIES COM DISCURSO ARTÍSTICO
FONTE: INSTAGRAM (2015)

4) Selfie Cotidiano – Autorretratos que registram cenas corriqueiras de atividades
relativamente simples do dia-a-dia, revelam desejo em registrar um momento trivial diante do
espelho, muitas vezes aproveitando o encontro casual com o espelho.

FIGURAS 12, 13 E 14 – SELFIES COM IMAGENS COTIDIANAS
FONTE: INSTAGRAM (2015)

5) Selfie de Fitness – Essa categoria é representada por sujeitos que registram a
evolução corporal a partir de atividades físicas, o que torna esse tipo autorretrato frente ao
espelho bastante comum. As imagens também revelam sujeitos que ostentam seus corpos
esculpidos em academias como “produtos” arduamente conquistados, beirando a sensualidade
e, muitas vezes, o erotismo.
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FIGURAS 15, 16 E 17 – SELFIES DE FITNESS
FONTE: INSTAGRAM (2015)

6) Selfie de Moda – Nestas imagens os sujeitos têm por objetivo registrar uma
composição de trajes, ostentar produtos e marcas de grife, dar dicas de como se vestir ou,
simplesmente, documentar um momento em que a roupa traduz seus estado de espírito.

FIGURAS 18, 19 E 20 – SELFIES DE MODA
FONTE: INSTAGRAM (2015)

7) Selfie Especular – Diferente de outros autorretratos, esta categoria apresenta o
espelho como um personagem (protagonista ou coadjuvante) da narrativa identitária.

FIGURAS 21, 22 E 23 – SELFIES EM FRENTE AO ESPELHO COM IMAGENS SEQUENCIAIS
FONTE: INSTAGRAM (2015)

8) Outras categorias – Evidentemente, outras categorias de selfies com o uso do
espelho foram encontradas e não catalogadas. Os exemplos ficam por conta dos autorretratos
602

em que o sujeito interpreta um personagem, exibe sensualidade ou erotismo, ou selfies
tutoriais de cabelos ou maquiagens. Até mesmo as categorias aqui apresentadas podem se
misturar e imagens serem aceitas em mais de uma categoria.
VIII. Para uma futura e mais aprofundada análise, escolheremos três categorias
(artístico, sequencial e especular) das quais serão selecionadas cinco imagens de cada. Neste
trabalho, apresentamos uma pequena mostra de imagens com os indicativos de como serão
conduzidas sua análise.
5. INDICATIVOS ANALÍTICOS DO CORPUS
O selfie, fenômeno comum para a maioria das pessoas que possuem perfil e acesso às
mídias sociais, faz das redes e mídias sociais o espaço favorável à construção, exposição e
consumo de identidades. Desse modo, os sujeitos se reinventam a partir de seus autorretratos,
denotando que a fotografia tece uma narrativa identitária, reunindo e demarcando sentidos
determinados pelos sujeitos. Nesse sentido, o selfie se tornou a comprovação dos papéis
móveis dos “atores sociais” envolvidos nas relações sociais mediadas pela internet e um
emblema da dinâmica das atuais interações sociais, um sintoma da cultura.
Essas imagens, ao ocuparem o papel de máscara, na representação do Eu, são criadas e
selecionadas de modo a configurar cenas, cenários, personagens de uma narrativa
autobiográfica, com uma linguagem do privado e do cotidiano. O centro dessas narrativas é
ocupado por selfies que representam seus sujeitos e apresentam temas, estilos e ambientes que
se repetem, indicando uma ritualização das representações do Eu, do seu cotidiano e das suas
atividades, bem como uma classificação plausível das imagens Instagram.
A repetição é um traço (ou indicativo) do ritual e ela ocorre em muitas instâncias na
experiência do selfie. A princípio, a repetição de temas é um traço comum no Instagram, o
que permite uma classificação plausível tais quais as categorias apresentadas nesta pesquisa.
A forma que o sujeito registra a imagem de si, analisa, consome a si mesmo, aprova ou a
descarta, volta a refazer a imagem se for julgar necessário, todas essas ações representam um
padrão técnico e comportamental que se repete para todos que se habilitam a postar
autorretratos. O hábito do sujeito em publicar diariamente selfies ou de outros temas, bem
como o hábito diário de checar as mensagens, comentários e “curtidas” de seu perfil e de
outros sujeitos são, ritualisticamente, repetitivos. Os caminhos que facilitam a publicação das
imagens no Instagram são, mecanicamente, redundantes.
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Como exemplo, apresentamos uma pequena mostra de retratos da categoria selfie
sequencial, catalogada em nossa metodologia de busca e categorização dos selfies produzido
em frente ao espelho.
5.1 O ANTES E O DEPOIS: OS SALTOS NO TEMPO
A imagem é composta por dois “quadros” sequenciais, um antes e um depois.
Referenciam um processo de transformação corporal pelo qual o sujeito passou/está passando
e agora exibe para o público. Sua performance indica um aparente orgulho de sua realização,
buscando incorporar à sua identidade discursos de perseverança, força de vontade,
competência e, claro, satisfação/felicidade, evidenciada pela expressão do segundo quadro. A
face do sujeito apresenta duas expressões distintas: quadro 1, expressão de desaprovação do
corpo; quadro 2, expressão de surpresa com os avanços nos treinos, satisfação e felicidade. Os
quadros indicam a manipulação de diferentes temporalidades, um lapso no tempo, um corte
que exclui visualmente (mas não imaginariamente) boa parte da narrativa e permite ao público
preencher de sentidos, discursos e imagens.
A identidade está profundamente envolvida no processo de representação. Assim, a
moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes
sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades
são localizadas e representadas. (HALL, 2003, p. 71)

Como bem apontou Baitello Junior (2014), este é um selfie que exibe um corpo magro
e manipulável, reflexo do momento iconofágico em que vivemos – a devoração do homem
pela imagem. Neste caso, o selfie é um sintoma do momento iconofágico da nossa cultura,
revelado pela busca de um corpo/aparência ideal. Narciso, desejando ser imagem, acaba
devorado pela imagem.
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FIGURA 24 – SELFIE SEQUENCIAL
FONTE: INSTAGRAM (2015)

As preocupações com o corpo encontram espaço de expressão nas mídias sociais.
Nesse aspecto, o selfie pode ser considerado um dos elementos do funcionamento dessa
sociedade potencialmente visual, educada esteticamente por meio das imagens, evidenciando,
também, os vínculos entre a imagem, identidade e as narrativas do cotidiano. São, ao mesmo
tempo, representação, performance social e controle/estimulação do outro. A legenda da
imagem assim se apresenta:
É louco como 5 semanas e meia comendo direito pode mudar tanto seu corpo! A
primeira foto foi há poucos dias depois de iniciada a dieta, então, a segunda é outro
dia! Faz você perceber que tudo vale a pena! Mal posso esperar para ver o que vai
acontecer nas próximas seis semanas! Não poderia fazer nada disso sem o meu
garoto lukeeyg tem me aguentado com todos os meus lamentos e preocupações com
garotos, um santo! 𑠀 (Tradução nossa).

O conjunto formado por um signo visual (imagem) e um signo verbal (palavra), está
sempre presente nas mídias sociais. No geral, os selfies no Instagram vêm acompanhados de
um comentário do próprio usuário e, em seguida, outros usuários (seguidores ou não) podem
publicar seus comentários. Os textos visual e verbal se interpenetram de sentidos, formam um
híbrido, um terceiro texto com efeitos de sentido distintos da imagem e da palavra se
estivessem isoladas.
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[...] Na maioria das vezes o texto limita-se a ampliar um conjunto de conotações já
incluídas na fotografia; mas, por vezes, também o texto produz (inventa) um
significado inteiramente novo, que é, de certo modo, projetado retroativamente na
imagem, a ponto de nela aparecer denotado [...]. (BARTHES, 1990, p. 20)

No campo visual, os comentários podem ser, ainda, redigidos com emoticons ou têlos mesclados ao texto escrito. Os emoticons são ícones tradicionalmente difundidos pela
internet por meio de chats e aplicativos de comunicação instantânea, e funcionam como
ideogramas que expressam emoções, frases feitas ou ideias. O ícone “like”, no Instagram,
representa em si uma frase: “Eu gostei (aprovei, curti, achei interessante) dessa fotografia”.
No caso da mostra, 218 curtidas expressam à exposição para o público e o consumo dessa
imagem. Portanto, as imagens vão se definindo e tomando forma na contemporaneidade,
atuando como base da necessidade de vínculos entre os indivíduos e “as respostas do outro
são necessárias na sustentação de um mundo „que é observável‟ [...]” (GIDDENS, 2002,
p.53).
Nesse sentido, o imaginário é um elemento complementar da identidade, assim, os
indivíduos são o que idealizam ser e o que querem que os outros pensem que são, “as práticas
sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre
aquelas próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu caráter” (GIDDENS, 1990,
p. 37-38). Esses processos interativos são, igualmente, artifícios para dar vida e realidade à
ficção que nos move na sociedade e reflete nosso comportamento social.
6. CONCLUSÃO
É muito clara a presença o mitema da tomada de consciência de si – a partir do
encantamento com a própria beleza (identidade) – como memória estrutural na narrativa dos
selfies. A aproximação com o mito de Narciso se dá quando os autorretratos possuem a
presença do espelho, emblema do amor por si mesmo. Assim como o personagem do mito, os
sujeitos perdem sua identidade original em detrimento da imagem ideal, no caso, de uma
identidade (máscara) julgada como ideal e verdadeira, por mais performática que esta seja. A
imagem ganha mais sentido, mais importância, mais alteridade, tomando o lugar ou se
distanciando do Eu original (“cultura do eco”, Baitello Junior, 2005). Assim, Narciso,
ensimesmado, torna-se uma extensão da imagem e não o contrário. Devorado pela imagem, o
sujeito torna-se uma extensão do autorretrato, como se o sujeito fosse a representação do
selfie e não o contrário.
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Em tempos de iconofagia, produzir um selfie significa tornar-se imagem e, assim,
devorar-se e ser devorado pela imagem. É neste ponto que reside a “microexperimentação da
morte”, narrada por Barthes (2000). Por um lado, consumir a imagem significa destruir o que
foi criado; por outro lado, ser consumido pela imagem significa entregar-se ao sacrifício para
um suposto bem maior: renascer em nova identidade. Excluso o primeiro autorretrato, que
teve como base um Eu mais próximo do real, todos os posteriores a esse primeiro são
máscaras originadas de outras máscaras. Cópias da cópia, ecos do eco, ad infinitum.
[...] em toda imagem existe uma referência às imagens que a precederam. [...] toda
imagem se apropria das imagens precedentes e bebe nelas ao menos parte de sua
força. [...] A força de uma imagem provém de seu lastro de referências a outras
tantas imagens (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 95).

Portanto, há uma sutil diferença identitária no antes e no depois do selfie. A cada
autorretrato, um novo Eu agrega mais sentidos ao Eu anterior – que também era máscara.
Cada selfie publicado representa o que Baitello Junior (2005) chamou de “lógica do eco”, em
uma cultura iconofágica ocorre a apropriação das imagens antecedentes ou a “[...] repetição
das sílabas finais, dos sons finais, das impressões finais e superficiais. Não há memória
profunda, há apenas memórias epidérmicas. [...] sem memórias viscerais” (BAITELLO
JUNIOR, 2005, p. 52).
Assim, para uma futura e mais aprofundada análise das imagens que comporão o
corpus da pesquisa, partiremos do pressuposto de que o selfie é uma imagem encenada,
performática, que busca suprir a ausência do corpo físico como suporte do gesto, da fala, da
expressão facial, das impressões afetivas. Consideraremos, ainda, conforme Barthes (2000)
destacou, que no ato do retrato existem quatro imaginários que se entrecruzam:
A Foto-retrato é um campo cerrado de forças. Quatro imaginários aí se cruzam, aí se
afrontam, aí se deformam. Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu
me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga
e aquele de que ele se serve para exibir sua arte (BARTHES, 2000, p. 27)

O selfie revela que, ao voltar a objetiva para si, o sujeito estabelece novos imaginários.
No conceito barthesiano, os imaginários partem do olhar subjetivo, ou seja, é um sujeito
julgando, observando, imaginando como é estar no lugar do outro (da plateia) ou do autor
(especialmente no lugar do fotógrafo). Sua experiência é a de ser sacrificado. No entanto, a
experiência do selfie apresenta uma tênue divergência em relação aos apontamentos de
Barthes. Permite o sujeito experimentar uma alteridade de si mesmo, isto é, ser o outro antes
dos outros quando, narcisicamente, olha, vê, consome sua própria imagem antes de entregá-la
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ao público. Permite ocupar o lugar do fotógrafo que registra, julga, seleciona e edita o retrato.
Permite, ainda, ser materialidade, enfim, ocupar de maneira mais “consciente” o lugar do
objeto fotografado para, quase de imediato, experimentar o lugar do objeto-imagem (a
fotografia), um tornar-se o reflexo de Narciso, magicamente perfeito, ideal. A experiência do
selfie é o de sacrificar-se, pois: [...] representa esse momento muito sutil em que, [...] vivo
então uma microexperiência da morte (do parêntese): torno-me verdadeiramente espectro
(BARTHES, 2000, p. 27).
Em outros termos, o sujeito já não imagina os espaços, tempos e papéis de
atores/autor/plateia/imagem/objeto envolvidos na pragmática do selfie. Literalmente, ele os
vivencia concomitantemente, trata-se da experiência do selfie. A síntese do entrelaçamento de
todos esses imaginários é tanto uma suspensão no tempo quanto um deslocamento circular em
distintos espaços e temporalidades, portanto, traços do ritual e do mito relacionados ao lado
“oculto” das imagens que “[...] possuem muito mais faces invisíveis do que aquelas que se
deixam ver, mantêm estreitos laços históricos com o sombrio e com o insondável, com as
zonas profundas de nós mesmos, com os quais tememos ter contato” (BAITELLO JUNIOR,
2005, p. 45).
Esse cruzamento entre imaginários e linguagens em torno do selfie constitui,
portanto, um campo de passagem onde nascem, morrem e renascem sentidos. Do ponto de
vista da mitocrítica durandiana, representa um espaço-tempo em que imperam arquétipos,
rituais e magia, enfim, o lugar do mito. Para Durand (2001), entende-se por mito um sistema
dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas que tende a se estruturar em narrativa. Segundo
o autor, o mito é um esboço de racionalização que utiliza o traço do discurso sobre o qual os
símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em ideias e, quando analisado, o mito
expõe uma estrutura ou um grupo de estruturas que serve para o estudo de ideologias, visões
de mundo e terminologias de uma sociedade. Ainda, conforme Durand, toda narrativa evoca
uma estrutura mítica. O conjunto imagem-palavra permite ampliar os sentidos da imagem no
Instagram, revela narrativas do Eu integrado/inserido em um determinado cotidiano. É para
essas narrativas que pretendemos olhar, no futuro, e analisar em maior profundidade as
imagens categorizadas, pois “a narração, em seu aspecto sensível, não é de modo algum o
produto exclusivo da voz” (BENJAMIN, 1994, p. 221).
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JOVENS E CONSUMO MIDIÁTICO EM TEMPOS DE CONVERGÊNCIA:
UMA ABORDAGEM QUALITATIVA EM BLUMENAU, SANTA CATARINA1
Ofelia Elisa Torres Morales2
Chirlei Kohls3
Eliane Pereira4
RESUMO
Os contextos midiáticos em tempos de convergências têm oportunizado formas diferenciadas
de relacionar-se e compartilhar opiniões e valores. Pretende-se analisar essas relações a partir
da perspectiva do conceito das mediações de Jesús Martín-Barbero (2009) e do conceito da
comunicação ubíqua de Lucia Santaella (2013), assim como das interações sociais favorecidas
pelas redes sociais digitais (RSD) segundo Raquel Recuero (2009), entre outros autores. Isto
para compreender as perspectivas dos jovens sobre o uso, consumo e apropriação da
comunicação nessa ambiência convergente. O estudo, de caráter exploratório, tem abordagem
qualitativa e objetiva compreender o consumo midiático na cultura da convergência a partir
principalmente das redes sociais digitais. Os procedimentos técnicos foram a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa de campo com a aplicação de grupos focais e entrevistas em
profundidade, todos relacionados ao universo dos jovens e a comunicação. O campo de
observação foi a partir do cenário escolar, em sete escolas, públicas e particulares, totalizando
as opiniões de 66 estudantes, de 13 a 19 anos, em Blumenau, Santa Catarina. Destacam-se
indicações de cultura participativa, novas formas de sociabilidade e construção das
subjetividades jovens.
Palavras-chave: Comunicação. Convergência. Redes Sociais Digitais. Jovens. Consumo.
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1. INTRODUÇÃO
O presente texto pretende compreender as interações jovens em tempos de
convergências midiáticas, a partir do cenário escolar. Considera-se a escola como ambiência
de compartilhamento de conhecimentos, valores e atitudes, na qual os protagonistas juvenis
desenvolvem suas subjetividades. Nesse sentido, faz-se relevante estudar o uso, consumo e
apropriação que os jovens realizam no contexto da escola. Isto porque o perfil dos hábitos
comunicacionais mostra pistas sobre as relações de sociabilidade da juventude tomando como
prerrogativa a cultura da convergência.
Pretende-se discutir as considerações de Jesús Martín-Barbero (2009) que acunhou o
conceito das “mediações”, como “pensar a comunicação a partir da cultura”. Nesse caso, o
texto apresenta apontamentos a partir dos jovens, inseridos no universo escolar, para melhor
compreender a construção de suas subjetividades, em contextos midiáticos convergentes. O
uso e consumo da comunicação, a partir das plataformas hipermidiáticas e dispositivos
móveis, permite aos jovens tecer redes de relacionamentos presenciais e virtuais (off-line e
on-line). Ao mesmo tempo, Lucia Santaella (2013) questiona a relevância com que as redes
sociais digitais (RSD) repercutem na construção das identidades juvenis e nas suas formas de
sociabilidades. Além disso, Raquel Recuero (2009) esclarece sobre as interações sociais
disponibilizadas pelas redes sociais digitais e o sentimento de “estar conectados” na cultura
convergente.
Dessa forma, o texto apresenta pesquisa de abordagem qualitativa, realizada junto
aos alunos de 13 a 19 anos, nas escolas públicas e particulares, em Blumenau, Santa Catarina,
a partir de grupos focais e entrevistas em profundidade para conhecer as opiniões dos mesmos
sobre as reconfigurações midiáticas e de como elas estão influenciando nas suas relações
sociais, no seu uso, consumo e possibilidades de apropriação da comunicação nesses
contextos de convergência.
O estudo traz, então, a opinião dos jovens blumenauenses, no cenário escolar, a partir
do seu consumo midiático, em tempos da cultura de convergência. Percebem-se indicações de
cultura participativa, novas formas de sociabilidade e de construção das subjetividades jovens.
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2. CONSUMO MIDIÁTICO EM CONTEXTOS DE CONVERGÊNCIAS
O contexto midiático atual, em tempos de convergências, reforça a possibilidade de
ampliar a expressão e o intercâmbio de ideias. O campo é amplo, porém, como indica MartínBarbero (2014, p. 20), “pensar o acontecimento como práxis exige ir além das formas para
entrever as mediações que religam a palavra à ação e constituem as chaves do processo de
liberação”. Ou seja, a pluralidade das vozes, no amplo senso democrático, proporcionada pela
Internet, através das plataformas hipermidiáticas, ainda é um desafio, mas, ao mesmo tempo,
é uma potencialidade. Claro exemplo disso são os movimentos sociais em rede, criados a
partir das redes sociais digitais (RSD), como foi o caso brasileiro do movimento “Vem Pra
Rua”, em junho de 2013, quando pessoas organizaram-se em torno de interesses em comum,
buscando uma série de mudanças políticas e sociais.
A palavra explicita a consciência que vem da ação, e feita pergunta, penetra a
espessura sólida da situação, rompe o feitiço da passividade frente à opressão. Se a
palavra sozinha é impotente, a ação sozinha é estéril, a imagem do futuro se
engendra entre as duas: a palavra desenha a utopia que as mãos constroem e o
pedaço de terra libertada torna verdade o poema. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.
20)

Os meios de comunicação e novas mídias, como as redes sociais digitais, favorecem
formas de relacionamentos, a partir das quais a sociedade conversa, relaciona-se e dialoga.
Essas novas formas de expressão ocorrem no contexto midiático contemporâneo, fora do
circuito hegemônico, no caso, disponibilizadas nas possibilidades que oferecem as
plataformas hipermidiáticas.
Nesse sentido, Henry Jenkins (2009) afirma que a cultura da convergência não é
somente relacionada às sofisticadas tecnologias e aos fluxos de conteúdos, mas, sobretudo, “a
convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interfaces
sociais com os outros”. (JENKINS, 2009, p. 30). A sociedade do conhecimento
compartilhado e colaborativo fortaleceu-se na cultura convergente e reforçou novas formas de
conexões e relações. Portanto, considera-se, então, que o consumo midiático atual alcança
vários fatores na relação comunicativa. Isto porque, “somos on e off ao mesmo tempo,
simbioticamente formando um ser maior que o nosso corpo/cérebro biológico, nos
expandindo para todo tipo de dispositivo e abrangendo outras mentes e corpos”. (GABRIEL,
2012, p.51 apud SANTAELLA, 2013, p. 112).
Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que não importa a distância, os
celulares oferecem às pessoas proximidade no contato, mesmo que não seja física ou
geograficamente longe, porém, se “está sempre ao alcance”, o qual dota o dispositivo móvel
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de proximidade subjetiva. Conforme Santaella, “o celular também incorporou a hibridização
de linguagens que faz jus às formas de cognição humana, também híbridas”. (SANTAELLA,
2007, p. 250). É nessa alternância e hibridização que o consumo midiático acontece
atualmente e, muito mais, se considerarmos o consumo midiático juvenil.
Dados do estudo “Consumidor Digital – Comportamento e Preferências”5, do Centro
de Inteligência Padrão (CIP) em parceria com a MeSeems, realizado em 2015, registram
indicadores sobre o ‘novo consumidor digital móvel’ na geração que o estudo identifica como
a geração MoMo, ou seja, uma ‘geração moderna e móvel’. Essa pesquisa, apesar de não
explicitarmos o número absoluto da população questionada, revela percentagem significativa
indicando que “praticamente todos os entrevistados (94,6%) possuem um smartphone”
(BARBA, 2015, p. 1), conforme mostra, a seguir, a Figura 01:

FIGURA 01 - PRINCIPAIS DISPOSITIVOS E PLATAFORMAS
CONSUMIDOR DIGITAL – COMPORTAMENTO E PREFERÊNCIAS.

SEGUNDO

Fonte: “Consumidor Digital – Comportamento e Preferências” - Centro de Inteligência Padrão (CIP) /
MeSeems (2015). Disponível em: <http://consumidormoderno.com.br/index.php/comportamento/
relacionamento/item/29981-as-8-prioridades-da-geracao-momo-moderna-e-movel> Acesso em: 06
ago. 2015.
5

BARBA, Danilo. As 8 prioridades da geração momo: moderna e móvel.

(06/07/2015).

Disponível

em:

<http://consumidormoderno.com.br/index.php/

comportamento/relacionamento/item/29981-as-8-prioridades-da-geracao-momo-moderna-emovel> Acesso em: 06 ago. 2015.
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Ainda segundo indicadores da pesquisa “Consumidor Digital – Comportamento e
Preferências”, a geração MoMo utiliza de forma significativa os navegadores para
entretenimento e redes sociais, em primeiro lugar, e só depois para realizar compras, entre
outras atividades pelo smartphone ou tablet:
Apesar da infinidade de aplicativos disponíveis para download em lojas virtuais, a
geração MoMo ainda usa bastante os navegadores para surfar a web. Seja no
smartphone ou no tablet, eles são utilizados na maioria das vezes para
entretenimento, redes sociais e e-mail. Quanto ao uso do navegador para realizar
compras online, o celular sai na frente: 34,3% dos usuários de smartphone e 32,1%
de tablet utilizam o browser desta maneira. (BARBA, 2015, p. 3).

seguir:

A Figura 02 registra os usuários que utilizam o navegador de internet e seu acesso, a

FIGURA 02 – UTILIZAM O NAVEGADOR DE INTERNET PARA ACESSO.
Fonte: “Consumidor Digital – Comportamento e Preferências” - Centro de Inteligência Padrão (CIP) /
MeSeems (2015). Disponível em: <http://consumidormoderno.com.br/index.php/comportamento/
relacionamento/item/29981-as-8-prioridades-da-geracao-momo-moderna-e-movel> Acesso em: 06
ago. 2015.

Nesse sentido, as plataformas hipermidiáticas oferecem novos padrões de
relacionamentos sociais criando espaços de interação em que “[...] o papel do indivíduo na
construção de sua própria rede social é preponderante. Na rede, o ator determina com quem
irá interagir e com quem irá constituir laços sociais”. (RECUERO, 2009, p. 142) Essas
relações sociais complexas e esses laços fortalecem-se devido ao “capital social de rede”, que
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disponibilizaria as redes sociais digitais (RSD) como a capacidade que a rede propicia como o
“sentimento de estar conectado” (RECUERO, 2009, p.143). Os compartilhamentos nas redes
de fotos, vídeos e outras informações pessoais “mostram cada vez mais que os adolescentes
usam a internet para experimentar suas identidades [...] está mudando a forma como os
adolescentes comunicam entre si suas identidades”. (STRASBURGER et al., 2011 , p. 35)
Os jovens realizam diversas atividades, a partir das plataformas hipermidiáticas, as
quais podem categorizar-se como atividades direcionadas à comunicação, busca de
informações e criação de conteúdo (STERN; TAYLOR, 2009, p. 258). Portanto, o uso,
consumo midiático e apropriação das mídias pela juventude, no contexto da convergência,
oferecem abrangentes perspectivas. Em outras palavras, relacionar-se de forma instantânea,
ter acesso a informações e possibilidade de divulgar suas ideias.
Em primeiro lugar, a categoria da comunicação permite a geração juvenil construir
relações sociais e formas de autoexpressão que auxiliam no desenvolvimento das
subjetividades. Da mesma forma, a instantaneidade das mensagens comunicativas propiciadas
nesse contexto convergente reforça-se com o fato de poder realizar muitas atividades
simultâneas de forma eficiente, ou multitarefas. A informalidade na escrita feita para as RSD,
por exemplo, facilita a conversação entre amigos nas redes, de forma descontraída. Em
segundo lugar, a busca de informações oferece aos jovens conteúdos que atendem as suas
necessidades e desejos pela ampla gama de informações, sejam de cunho informativo,
entretenimento, de compra, entre outras. Muitos deles utilizam as plataformas hipermidiáticas
para adquirir bens ou serviços, contudo, podem encontrar dificuldade em comprar diretamente
na Internet por falta de cartão de crédito, muitas das vezes dos pais. Porém, é conveniente
destacar que “mais frequentemente, os jovens usam a internet para ‘olhar as vitrines’, antes de
fazer suas compras off-line” (PASTORE apud STERN; TAYLOR, 2009, p. 260).
Por fim, sobre a categoria da criação de conteúdo a partir da Internet, ou apropriação
midiática propriamente dita, percebe-se que apesar de que a juventude está apropriando-se
dessa alternativa ainda existem formas que poderiam ser mais exploradas. A busca pela
identidade por parte deles é característica da construção das subjetividades jovens, por isso, os
contextos midiáticos em tempos das convergências podem “auxiliar a facilitar a autorreflexão,
a experimentação da identidade e a autoexposição de forma saudável”. (STERN apud
STERN; TAYLOR, 2009, p. 262). Essa criação de conteúdo exemplifica-se, muitas vezes,
pelo remix de vídeos, criação de blogs, e mais recentemente, na criação de páginas pessoais
nas RSD como Facebook, Twitter, Youtube ou Instagram.
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Tomando como prerrogativa o conceito de comunicação ubíqua de Santaella (2013)
– a autora comenta sobre a vida ubíqua nas redes sociais, sendo que a vida transcorre entre a
cotidianidade concreta e virtual. Claro exemplo é o Facebook, no qual divulgam-se
mensagens na virtualidade dessa rede, de forma simultânea e constante, enquanto o cotidiano
da vida real dos usuários vai acontecendo. Essa é uma característica que evidencia uma das
diversas mudanças ocorridas com as plataformas hipermidiáticas.
Saber o que fazemos com as redes sociais digitais é fundamental, porém mais
importante ainda é saber o que as redes estão fazendo conosco. O que estão fazendo
com a nossa subjetividade e sociabilidade, com a nossa memória, com os nossos
anseios e desejos, o que estão fazendo com nossos modos de receber informação, de
nos darmos conta dos fatos, de adquirir conhecimento, de perceber e representar o
mundo, enfim, o que estão fazendo com os nossos processos de aprendizagem e,
possivelmente, com as nossas maneiras de ensinar e educar. (SANTAELLA, 2013,
p. 112).

Neste sentido, é importante perceber as relações cotidianas do público, além de um
foco apenas para a mídia. Os hábitos cotidianos passaram e passam por transformações a
partir do consumo midiático, sentimentos são fortalecidos e gerados nas redes sociais digitais,
conversas são pautadas pelo que foi visto na televisão. Martín-Barbero (2009, p. 265)
fortalece esta discussão com o conceito de mediações: “O campo daquilo que denominamos
mediações é constituído pelos dispositivos através dos quais a hegemonia transforma por
dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade”.
Muito além de um meio de compartilhamento de conteúdos, as RSD são vistas como
espaços de visibilidade, de formas de expressão, de estar e sentir-se inserido diante de um
contexto por que não dizer social, sendo que “[...] qualquer um passa a funcionar como
gerador de conteúdos e de vínculos emocionais”. (SANTAELLA, 2013, p. 116). As ideias e
opiniões são curtidas, compartilhadas ou comentadas, o que reforça os laços entre os
integrantes das redes. Sued define o Facebook como “um espaço emergente da convergência
de meios de comunicação preexistentes, culturas colaborativas e audiências participativas”.
(SUED 2010 apud SANTAELLA, 2013, p. 317). A cultura participativa está relacionada com
as possibilidades de que além de acolher conteúdos, as pessoas produzem estes conteúdos
midiáticos nas redes sociais digitais.
3. ABORDAGENS E OPÇÕES METODOLÓGICAS
O presente estudo, de caráter exploratório, tem abordagem qualitativa. Em primeiro
lugar, a pesquisa exploratória não busca resolver problemas, mas desvendar, descobrir,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, isto é, “destina-se a esclarecer do que se trata, a
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reconhecer a natureza do fenômeno, a situá-lo no tempo e no espaço”. (RODRIGUES, 2007,
p.28).
Em segundo lugar, nos estudos qualitativos “o objetivo muitas vezes está mais
relacionado à aprendizagem por meio da identificação da riqueza e diversidade, pela
integração das informações e síntese das descobertas do que ao estabelecimento de conclusões
precisas e definitivas”. (DUARTE, 2006, p. 63) A escolha pela abordagem qualitativa indica a
importância da interpretação das informações para a explicação e compreensão das
descobertas científicas: “o pesquisador qualitativo normalmente tenta assegurar o leitor de que
o objetivo não é alcançar uma generalização, mas fornecer exemplos situacionais à
experiência do leitor” (STAKE, 2011, p. 33-34). Assim sendo, entende-se como qualitativa a
pesquisa que “pondera, sopesa, analisa e interpreta dados relativos à natureza dos
fenômenos”. (RODRIGUES, 2007, p.38).
Além disso, os procedimentos técnicos foram a pesquisa bibliográfica, a partir dos
temas e autores relacionados à área do estudo, e a pesquisa de campo com a aplicação de
grupos focais e entrevistas em profundidade, todos relacionados ao universo dos jovens e a
comunicação.
A escolha pela pesquisa qualitativa contribuiu para o entendimento das
subjetividades jovens relacionadas ao uso, consumo midiático e apropriação em tempos de
convergência. Por isso, optou-se pelos grupos focais que “são um tipo de pesquisa qualitativa
que tem como objetivo perceber os aspectos valorativos e normativos que são referência de
um grupo em particular. São na verdade uma entrevista coletiva que busca identificar
tendências”. (COSTA, 2006, p.181)
Na pesquisa qualitativa objetiva-se obter dados gerais, inferências que auxiliem na
melhor compreensão do fenômeno a ser estudado, de forma abrangente. Por isso, utilizaramse, prioritariamente, os grupos focais e, em segundo lugar, as entrevistas em profundidade.
Por um lado, a entrevista em profundidade é:
(...) extremamente útil para estudos do tipo exploratório, que tratam de conceitos,
percepções ou visões para ampliar conceitos sobre a situação analisada. Pode ser
empregada para o tipo descritivo em que o pesquisador busca mapear uma situação
ou campo de análise, descrever e focar determinado contexto. (SELLTIZ et al., 1987
apud DUARTE, 2006, p.64)

Por outro lado, “qualquer discussão de grupo pode ser chamada de um grupo focal,
contanto que o pesquisador esteja ativamente atento e encorajando às interações do grupo”
(KITZINGER e BARBOUR, 1999, p.20 apud BARBOUR, 2009, p. 21).
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Ponto crucial no melhor desenvolvimento dos grupos focais são as interações obtidas
no percurso da discussão em grupo, a partir dessas opiniões e expressões que serão úteis tanto
na interpretação dos dados já que “a maior busca é a de compreender e não inferir nem
generalizar” (COSTA, 2006, p. 181).
Também é considerada a interação no sentido da “importância de observar as
interações do grupo: as dinâmicas do grupo e as atividades nas quais ele se engaja”.
(BARBOUR, 2009, p.21) A organização dos tópicos a serem discutidos, de forma prévia pelo
entrevistador, ou moderador, oportunizará estimular a interação e respeitando a diversidade de
opiniões e perspectivas que surgiram nas conversações. Conforme Barbour (2009, p.55), “na
análise da interação grupal, é importante, portanto, examinar as vozes individuais na
discussão”, com o objetivo de ampliar as facetas registradas proporcionando assim diversas
perspectivas e opiniões.
Tomando como base as considerações de Triviños (2001), os grupos focais tiveram
acompanhamento de uma moderadora, tendo registro com gravador de áudio e câmera
fotográfica, sendo todos cientes disso. A gravação facilitou a transcrição e análise posterior
dos depoimentos obtidos nos grupos focais. Tanto os alunos como os orientadores
pedagógicos das escolas participantes das pesquisas qualitativas, sejam grupos focais ou
entrevistas em profundidade, assinaram termo de consentimento e autorização de uso de
imagens e áudio.
Nesse sentido, as pesquisas qualitativas relatadas no presente texto foram realizadas
no próprio ambiente escolar, no laboratório de informática e na sala de aula, seguindo as
considerações de Flick (2009, p.13), que indica o fato de acessibilidade às interações dos
grupos no seu contexto natural.
3.1 CAMPO DE OBSERVAÇÃO
Em relação à pesquisa qualitativa, foram aplicados grupos focais e entrevista em
profundidade, com alunos de escolas públicas (estaduais e municipais) e particulares, com
alunos na faixa etária de 13 a 19 anos, em Blumenau, Santa Catarina. Foram grupos focais e
entrevistas em profundidade relacionadas ao uso, consumo e apropriação de Internet, RSD e
do celular. Os estudos tomaram como critério de inclusão na escolha das escolas fatores como
natureza (pública e particular), tamanho ou densidade populacional de estudantes, e
representatividade social. Assim, foram aplicadas as pesquisas em duas escolas estaduais, de
significativa população de estudantes, e uma escola particular representativa, e foi aplicado
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mais um grupo focal numa escola municipal, de perfil socioeconômico baixo, com alunos de
13 e 14 anos. Foram seis grupos focais e um grupo com entrevistas em profundidade com
auxílio do computador.

Natureza da Escola

Pesquisa Qualitativa
(Grupos Focais e Entrevistas em
profundidade)

Número de Alunos

Feminino

Masculino

5

4

9

5

5

10

Sub-Total (A)

10

9

19

Pública Estadual B

6

4

10

2

3

5

Sub-Total (B)

8

7

15

Pública Municipal C

8

5

13

Sub-Total (C)

8

5

13

Particular D

10

4

14

3

2

5

Sub-Total (D)

13

6

19

TOTAL (A+B+ C+D)

39

27

66

Pública Estadual A

TABELA 01 - COMPOSIÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA COM ESTUDANTES DE
13 A 19 ANOS, EM ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULAR, EM BLUMENAU, SANTA
CATARINA, EM 2011. (EM NÚMERO ABSOLUTO)
FONTE: AS AUTORAS (2015).

620

A composição dos participantes da pesquisa, como mostra a Tabela 01, envolveu 61
estudantes blumenauenses, nos grupos focais, sendo que as entrevistas em profundidade
foram realizadas com 5 jovens, de forma individual, de escola particular, entre 15 e 16 anos,
focalizando-se como temática a Internet. Essas entrevistas realizaram-se no laboratório de
informática da escola. No total, então, a pesquisa qualitativa, seja nos grupos focais e na
entrevista em profundidade, envolveu 66 alunos de Blumenau.

GRÁFICO 01 – COMPOSIÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA, POR GÊNERO, COM
ESTUDANTES DE 13 A 19 ANOS, EM ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULAR, EM
BLUMENAU, SANTA CATARINA, EM 2011. (EM PERCENTAGEM)
FONTE: AS AUTORAS (2015).

Como registra o Gráfico 01, a população feminina foi de 59%, sendo 41% a população
masculina de estudantes, de 13 a 19 anos, que participaram dos grupos focais e das entrevistas
em profundidade. Em relação ao desenvolvimento e aplicação da pesquisa qualitativa, ela teve
duração aproximada de duas horas por cada grupo e entrevistas, sendo na totalidade 14 horas
de material gravado em áudio, com acompanhamento de câmera fotográfica e, em alguns
casos, câmera de vídeo, sendo que foi prioritariamente utilizada para registro dos grupos a
câmera do celular. Sendo assim, foram 14 horas registrando os depoimentos juvenis, os quais
foram transcritos no programa Word. Todos os alunos que participaram das pesquisas
qualitativas assinaram termo de autorização de imagens, voz e depoimentos devidamente
autorizados pelos pais ou responsáveis da escola. Entretanto, deve-se enfatizar que durante a
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realização propriamente dos grupos focais e entrevistas categorizaram-se os depoimentos de
cada aluno para proteger suas identidades, favorecendo maior liberdade na expressão das
opiniões e ideias dos participantes.

4. USO, APROPRIAÇÃO E CONSUMO MIDIÁTICO DOS JOVENS NAS REDES
SOCIAIS DIGITAIS
As pesquisas qualitativas registraram as opiniões, ideias e valores da juventude
blumenauense sobre o uso, consumo e apropriação midiáticos no contexto da cultura da
convergência. Por um lado, sobre o uso de outras redes sociais digitais como Twitter e
Facebook, os estudantes comentam sobre suas diferenciações e facilidades. Especificamente
sobre o Twitter, os jovens relatam que enviam mensagens para os amigos. E que o fato de ser
um texto curto de apenas 40 caracteres, nem sempre incomoda o seu uso. Porém, outros
sentem-se incomodados com a brevidade do discurso.
Menina - O Twitter se eu quero falar com uma amiga em casa, que vive no
computador... eu mando no Twitter, não preciso ficar mandando mensagem. Eu
tenho certeza que ela vai ver... E outra que eu não gasto celular, pago um fixo na
internet e pronto. E outra que eu tenho certeza que ela vai ver. (confiança)
Menino - Incomoda, mas tem um Twitter longo... Que é um site que tu podes
escrever até mais caracteres. Conectado com o Twitter.
Menina – Ah, eu escrevo assim e quando chega no final daí eu escrevo mais o
resto... e vou fazendo assim até acabar (risos), mas eu não tenho muita coisa longa
pra escrever, eu acho. (riso)
Menino - Fiquei umas duas semanas com ele. Mas por isso mesmo. Muito limitado
na minha opinião e sempre enche a minha caixa de e-mails. Tinha vezes que eu
queria expressar meus pensamentos e tinha que ser em duas vezes (dois tweets), ou
seja, eu tinha que começar de trás pra frente pra que quem lesse entendesse. Acaba
ficando bem estranho pra mim que não sou acostumado com isso.

Além disso, estudos relatam que a geração atual, a partir da convergência
tecnológica, possa ter sido estimulada a novos processos de cognição, no que define-se como
‘inteligência coletiva’. Isso se expressa, sobretudo, na apropriação e criação de conteúdo
online: “nessa cultura participativa, a capacidade de interagir tanto com pessoas quanto com
computadores pode expandir as nossas capacidades mentais” (JENKINS apud TAPSCOTT,
2010, p.141). Ou seja, o conhecimento colaborativo.
Os alunos relatam que utilizam o celular para comunicar-se com família e amigos
mediante o uso de mensagens seguindo o estilo do WhatsApp. A linguagem utilizada nas
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mensagens é diversa: alguns criaram linguagem própria com abreviações e variados
diminutivos, enquanto outros utilizam linguagem coloquial.
Menina - Eu uso cadê com k, uso barras para abreviar, encurto a palavra, por ser
mais rápido.
Menino – Eu acho que quando você fala com um amigo não precisa usar o
português correto, porque a maioria dos assuntos não são coisas sérias.
Menino - É aquela língua de internet que todo mundo sabe, todo mundo usa.

Por outro lado, em relação à apropriação dos elementos disponibilizados pela
Internet, essa apreensão tem menor destaque. Os jovens acessam o Youtube, assistem
televisão na Internet, contudo, não costumam postar vídeos produzidos por eles mesmos.
Porém, nem sempre apropriam-se dela para produzir seus próprios materiais audiovisuais.
Menina - Já. A minha foi bem vergonha (risos). Fiz em 2007. Eu e minhas amigas a
gente fez um vídeo com a música das Spacegirls ... gravou o vídeo e colocamos no
Youtube (risos) ficou horrível. (engraçado). Agora eu fiz um filme e minha amiga
quis colocar no Youtube e até mas eu não sei depois dessa se a gente vai continuar
fazendo vídeos. (risos)

São poucos os estudantes que relataram ter blog próprio, sobretudo, porque precisa
de tempo e dedicação para atualizá-lo. Contudo, os jovens que têm blog destacam que ele
contribui no reforço dos seus laços e conexões de sociabilidade.
Menino – A pessoa que tem blog, ela sempre tem que estar todo dia na internet pra
atualizar né, tipo, tem muita gente que tem internet, mas daqui a pouco perde daí
fica sem atualizar e aquilo ali vai acumulando.
Menino – Eu tenho blog, de música, de uma cultura nova que tá surgindo. Mas eu
comecei de brincadeira com os meus amigos pra compartilhar, porque eles são de
Curitiba. E agora já juntamos mais uns caras, que um é de São Paulo e tem festa
fundada com o nome do blog, tipo mais sobre música e sobre essa cultura nova,
mais urbana, que tá surgindo ainda.
Menina - Eu acho que blog é uma coisa que você tem que ter muita dedicação. É
difícil eu entrar na internet pelo meu desktop e, aí vou acabar abandonando o blog.
E eu acho que quem tem blog tem que se dedicar.
Menina - É por isso que eu digo que pra ter um blog tem que ter muita dedicação. E
eu não sou tão dedicada assim em relação à internet. Eu gosto mais de coisas
instantâneas que tenham uma resposta rápida.

Diante da sugestão de fazer um blog da turma da escola, alguns comentaram que se
fizessem, iriam inserir fotos e vídeos do colégio, temas de interesse e humor, namoros,
música, notícias sobre os artistas, notícias em geral, fofocas, entre outras temáticas jovens.
Menino – Eu faria uns vídeos do colégio.
Menino – Têm muitas vezes que rola briga.
Menina – Não é muito legal mostrar a parte ruim do colégio né.
Menino – Podia colocar fotos do colégio.
Menina – Devia mostrar as coisas boas do colégio, da festa junina.
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Menino – Eu faria um blog de encontros, de namoros, pra se conhecerem, pra sei lá
ter relacionamentos novos, pra conhecer mais pessoas.
Menino – Erotismo (risos).
Menina – Vídeos engraçados.
Menina – Fofocar.
Menina – Notícias.

Em relação à leitura das mensagens veiculadas na Internet, o processo de leitura
hipermidiática acontece entre os entrevistados, sendo que eles destacaram ainda a adaptação à
narrativa não-linear favorecida por essa plataforma.
Menina - No jornal você vê aquilo naquele formato só aquilo, na internet não, você
clica sobre música e dali você pode clicar sobre um outro tipo de música... daqui a
pouco eu já tô falando de sei lá o que...é tudo muito mais interligado.

Em relação às páginas da Internet o que chama a atenção dos estudantes nos sites que
costumam acessar, imagens, fotos, cores, alguma animação, contudo, a leitura das narrativas
hipermidiáticas destaca a imagem como critério de seleção do que será acessado na Internet.
Menino - Na maioria das vezes, eu vou pela imagem, que ela força a minha atenção
pela imagem e acabo lendo o que está escrito embaixo e acabo vendo se me convém
esse assunto, senão eu deixo passar em branco, mesmo com imagem. E é difícil eu
parar pra ler um texto, direto assim, se parar, por exemplo, se viesse nos sites,
normalmente tem uma imagem daí eu clico, vejo o que está escrito embaixo e entro
pra saber mais sobre aquilo, então é a imagem mesmo que me chama a atenção.

Isto relaciona-se com estudo de Tapscott (2010, p. 130-1), a geração digital ‘olha
para as coisas de outra maneira’, ou seja, a leitura dos conteúdos hipermidiáticos ou na
Internet é diferenciada se relacionada com a leitura dos adultos.

5. CONSIDERAÇÕES
Por um lado, percebe-se que muitos dos jovens ainda não se apropriaram das novas
mídias com todas as potencialidades de produção de conteúdo que elas oferecem: 95% dos
estudantes não têm blog, por exemplo. Por outro lado, quando questionados se os alunos
gostariam de desenvolver um blog na escola, vários depoimentos dos estudantes relatam que
gostariam, sim, fazer um blog escolar com fotos, vídeos e comentários da turma. Porém,
muitas vezes a vontade de expressar opiniões e compartilhar conteúdos é suprida nas próprias
redes sociais digitais de outra maneira, como é o caso do Twitter e Facebook.
Notou-se a preocupação da instantaneidade nos meios convergentes nos depoimentos
durante a pesquisa, o que reflete em questões emocionais, também observadas durante os
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grupos focais, como a ansiedade, cada vez mais presente no público diante das novas mídias.
A espera por respostas no WhatsApp, curtidas no Facebook, vídeos a serem carregados no
YouTube, entre outros, estão diretamente relacionados aos sentimentos gerados ou
fortalecidos no contexto do consumo digital.
As expressões juvenis também se associam ao conceito de mediações proposto por
Martín-Barbero (2009), com um olhar a partir da cultura, quando revelam a inserção das redes
sociais digitais em seus diferentes ambientes sociais, em família, com os amigos, tanto no
contexto cultural das escolas públicas como da instituição particular, com realidades
socioeconômicas bem diferentes entre elas. Observa-se como ponto de encontro das culturas
híbridas dos jovens estudantes blumenauenses a dependência pelo consumo midiático, neste
caso as redes sociais digitais, como espaço de expressão de opiniões e conexão com o mundo,
muitas vezes idealizado na ambiência virtual.
O uso das redes sociais digitais é maciço pelos alunos. Os depoimentos dos jovens
mostram que as redes estão presentes nos seus cotidianos. O uso e consumo midiático são
significativos. Apesar disso, a apropriação midiática no contexto convergente poderia ser mais
explorada. O presente texto mostra a relevância que a comunicação tem em tempos de
convergência, destacando-se indicações de cultura participativa, novas formas de
sociabilidade e construção das subjetividades na condição juvenil. Por isso, considera-se
conveniente realizar monitoramentos periódicos nesse sentido, para continuar revelando as
opiniões da juventude em futuras pesquisas.
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GUERREIRAS DA QUEBRADA: O EMPODERAMENTO DA MULHER DA
PERIFERIA NO PROGRAMA “ESQUENTA!”1
Luciane Leopoldo Belin2
RESUMO
Frequentemente, quando retratada pelos meios de comunicação, a figura da mulher circula entre
a fragilidade, a sensualidade e a passividade. Sob a perspectiva dos Estudos Culturais e
amparado metodologicamente na análise de conteúdo, este artigo discute a presença da figura
feminina na televisão, mais especificamente no programa “Esquenta!”, da Rede Globo. O
recorte que se faz neste artigo são as mulheres da periferia e a forma como são retratadas por
meio de suas próprias falas e no discurso da apresentadora do Regina Casé. Neste contexto,
destacam-se os papéis de mãe e de mulher provedora, o que diferencia o programa da maioria
das atrações deste gênero, de desqualificação e objetificação da mulher. Para tanto, “Esquenta!”
se utiliza das histórias das próprias participantes e da ação da apresentadora Regina Casé para
promover um empoderamento das mulheres da periferia.
Palavras-chave: Gênero. Periferia. Feminismo. Televisão. Comunicação.
1. INTRODUÇÃO
Sabe-se o que aconteceu, mas não se sabe quando nem onde se deu o primeiro
arrombamento do feminismo. Uso a metáfora deliberadamente: chegou como um
ladrão à noite, invadiu, interrompeu, fez um barulho inconveniente, aproveitou o
momento, cagou na mesa dos estudos culturais (HALL, 2009, p. 196).

A citação que abre este artigo é um trecho do ensaio “Os Estudos Culturais e seu legado
teórico”, que integra o livro “Da Diáspora: identidades e mediações culturais”, de Stuart Hall.
Nela, o autor usa a metáfora de uma invasão para ilustrar a maneira como os estudos de gênero
e o feminismo chegaram à seara da teoria – repentina e imponentemente. Assim como nos
Estudos Culturais, perspectiva da qual Hall é um dos grandes nomes, as investigações que se
dedicam a desconstruir os papéis até então atribuídos a homens e mulheres e a analisar as
influências sociais de fenômenos como o feminismo vêm sendo amplamente discutidas dentro
das ciências sociais e humanas de maneira geral.
As discussões de gênero extrapolaram também as muralhas do mundo acadêmico e se
consolidam em outros campos sociais, acompanhando uma série de evoluções e conquistas,
especialmente com relação aos direitos das mulheres. A maneira como se constroem as

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2
Mestranda em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do
Paraná (PPGCOM/UFPR).
1
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múltiplas identidades da mulher no século XXI ainda passa pelas características e funções
tradicionalmente atribuídas a ela – de mãe, de mulher, de indivíduo frágil e guiado pelos
sentimentos, entre outras obrigações estereotipadas –, mas é possível perceber uma certa
abertura para a diferença e para um leque maior de atribuições.
Contudo, o olhar sobre a mulher como um ser que, por instinto, se arma e se reforça
para defender a família – especialmente os filhos –, ainda prevalece em grande parte das
sociedades. Isso não é diferente na cultura brasileira, marcada fortemente por um modelo
familiar firmado sob uma série de padrões, como a heterossexualidade. O papel da televisão é
crucial para reforçar tais padrões, mas também para questioná-los. Uma breve observação sobre
a programação dos mais diferentes canais televisivos do país permite perceber a grande
variedade de formas sob as quais as mulheres vêm sendo retratadas em cada atração, seja
ficcional ou noticiosa. Exemplo disso são os programas de auditórios brasileiros, que são
reconhecidos como atrações carregadas de objetificação nas formas de tratar a mulher – seja
ela a apresentadora do programa, convidada ou parte do elenco ou staff. Grande parte produções
deste gênero televisivo veiculadas no país são marcadas pela presença dos grupos de dançarinas
e assistentes de palco vestidas com roupas curtas e saltos altos, com o objetivo de atrair a atração
do público para o corpo e a sensualidade das mulheres. Entre os precursores desta prática está
a “Discoteca do Chacrinha” (1957-1972), um dos primeiros programas de auditório brasileiros
e que se consagrou pela presença das chacretes, que traziam figurinos ousados para a época.
Esta é, no entanto, apenas uma das formas pelas quais os programas de auditório em
geral se utilizam da imagem da mulher, que também aparece objetificada, quando não retratada
com sensacionalismo em quadros dedicados a assistencialismo, ligados à família ou
relacionamentos amorosos.
Neste artigo, discute-se a presença da figura feminina entre as convidadas do
dominical “Esquenta!”, um dos programas de auditório em exibição atualmente pela Rede
Globo de Televisão. Apresentado também por uma mulher, a carioca Regina Casé, a atração
em questão se diferencia em parte do formato convencional de auditório no que diz respeito à
representação da mulher. Embora parte do elenco esporadicamente apareça com roupas mais
expositivas, homens e mulheres do staff de palco em geral seguem uma linha simular de
figurino, que converge com a temática do programa na ocasião.
Veiculado aos domingos, por volta das 12h30, o programa tem em média 60 minutos
de duração e se propõe, segundo press release divulgado pela própria emissora, a ser “uma
grande festa em que Regina Casé recebe seus amigos e os familiares deles para um encontro
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com muita música, bate-papo e descontração”3. Objetiva-se criar um clima festivo, com a
presença de convidados famosos e anônimos – que chegam para contar suas histórias, participar
da plateia ou dos quadros de jogos –, com ênfase à apresentação de temas culturais relacionados
à população das periferias das grandes cidades, com a utilização predominante de danças e
ritmos musicais como o samba, o pagode, sertanejo, o funk e o hip hop – que são também estilos
também frequentemente associados à hiperssexualização da figura feminina.
Tendo em conta as particularidades do programa “Esquenta!”, este artigo se propõe a
identificar quais são os papeis ou os perfis femininos mais frequentemente retratados pela
atração televisiva em questão, bem como discutir qual o viés que se utiliza para retratá-los,
partindo da hipótese de que, na maior parte dos casos em que a mulher aparece com um olhar
empoderador, seria por conta do papel de mãe, que trabalha para prover o sustento à família e
alia isso à atenção e ao carinho dedicados aos filhos.
O objetivo, nesse sentido, é discutir essa a apresentação que o programa faz das
mulheres que vivem na periferia e que aparecem com frequência durante a atração. Para tanto,
a partir de um recorte nas primeiras dez edições do ano de 2015, foi desenvolvida uma análise
de conteúdo em parte quantitativa, em parte qualitativa, a partir das cenas protagonizadas por
mulheres não-famosas moradoras da periferia. Com este corpus de pesquisa, foi analisada a
participação destas mulheres e o discurso da apresentadora com relação a elas, categorizando
as participações em uma série de perfis.
2. A MULHER DA PERIFERIA
Um dos grandes motes do programa “Esquenta!” é o diálogo que se propõe a
estabelecer com a população da periferia. No entanto, a periferia da qual ser fala já não é mais
um conceito exclusivamente geográfico – e sim, social. Historicamente, este termo está
associado à condição de regiões mais afastadas, às margens dos centros urbanos. A percepção
de que essas regiões em geral apresentam índices econômicos menores em relação ao centro
fez com que o conceito de periferia passasse a ser associado a uma população que sofre com a
pobreza e que vive em situação de risco social. Nos últimos anos, “periferia” se tornou sinônimo
de regiões povoadas por comunidades pobres ou favelas, que já não mais se localizam
necessariamente distantes do centro. Na geografia das grandes cidades, a periferia divide espaço

Fonte: press release enviado à pesquisadora por intermédio da instituição Globo Universidade. Disponível
também em: <http://imprensa.globo.com/> mediante cadastro.
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com bairros de luxo e condomínios residenciais de alto padrão, em uma convivência marcada
pela desigualdade social e pelo preconceito.
Em vez de bairros populares reais com suas diferenças e suas especificidades, onde
relações sociais extremamente complexas se estabeleciam, o título icônico – favela –
construiu imagens dotadas de elevado índice de artificialidade, repletas de ideias
preconcebidas, estigmas e romantizações. (MEIRELLES e ATHAYDE, 2014, p. 10)

A origem das favelas brasileiras está ligada à história de apropriação do trabalho e
cultura da população negra, que chegou escravizada ao Brasil e continuou sendo explorada
mesmo depois da liberação legal, em 1888. As favelas seriam derivações de formações urbanas
criadas por escravos libertos, que se reuniam em comunidades. De acordo com KEHL, “no
Brasil, discute-se se a ‘favela’, tal como surgiu no Rio de Janeiro no final do século XIX, é uma
construção original em si, ou se é originária, filha direta dos cortiços” (KEHL, 2010, p. 31).
Embora sejam formadas majoritariamente por pessoas que se identificam como pretas
ou pardas, as favelas são espaços marcados pela heterogeneidade e pela pluralidade.
pessoas atingidas em cheio pelos séculos de contradições do sistema (...). São as
mesmas pessoas que, há séculos, vêm vivendo à margem da sociedade, que pelos mais
diversos motivos foram constrangidas a passar suas vidas sem atingir o patamar
mínimo em que estão seus supostos irmãos mais bem aquinhoados. Estas pessoas,
‘excluídas’ da sociedade humana, não deixam, entretanto, de ser humanas; mas elas
expressam sua hominidade de outra maneira (KEHL, 2010, p. 13).

A construção da identidade da população residente nas favelas brasileiras é
extensamente influenciada pela representação deste público na esfera midiática, que com
frequência retrata este nicho da sociedade por um viés estigmatizado de pobreza e
marginalidade.
No entanto, uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela no final de 2013, com
63 favelas em dez regiões metropolitanas do Brasil, ouviu duas mil pessoas e trouxe resultados
importantes sobre o potencial de consumo e expressões culturais destas pessoas. Segundo o
levantamento, 94% dos entrevistados se consideram felizes – apenas um ponto abaixo da média
dos brasileiros de maneira geral. “Desmentindo a crença vigente, 81% dos moradores gostam
da comunidade em que estão fixados e 66% não estão dispostos a abandoná-la. De maneira
plena ou com restrições, 62% admitem ter orgulho do local onde vivem” (MEIRELLES E
ATHAYDE, 2010, p. 30).
Estes resultados desmistificam em parte a crença do senso comum, corroborada pela
cobertura midiática, de que as favelas são um ambiente de hostilidade, criminalidade e
insatisfação com a condição de pobreza, bem como de estereotipação e marginalidade. De
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acordo com a pesquisa, juntas, as favelas brasileiras movimentam 63 bilhões de reais a cada
ano e, na época em que a investigação foi realizada, a maior parte de seus habitantes já era
classificado como pertencente à classe C.
Dentro deste grupo social de periferia, destaca-se atualmente o papel das mulheres.
Apesar das realidades de machismo e opressão contra a figura feminina que se verifica em geral
na sociedade brasileira, nas favelas, as mulheres são responsáveis para redefinir as formas de
organização da vida familiar e a maneira como se estruturam as próprias comunidades.
Elas chefiam quase 40% dos lares. Em metade deles (20% do total), criam sozinhas
um ou mais herdeiros. Em muitos casos, foram abandonadas pelo companheiro. Em
outros, resolveram seguir a vida por conta própria, depois de sofrerem com a
infidelidade ou com a incapacidade do cônjuge de garantir a provisão doméstica. Não
é raro, no entanto, encontrar-se a viúva, aquela cujo parceiro caiu vítima da violência
urbana (MEIRELLES E ATHAYDE, 2010, p. 88).

Estas mesmas mulheres são apresentadas como sendo conscientes dos processos
sociais de construção da identidade da mulher negra e de periferia, atentas a questões como a
comunicação e representação da favela nos ambientes midiáticos. Não se reconhecem na
maneira como o jornalismo e a publicidade as representam e acreditam que a televisão não
conhece a favela.
3. ESTUDOS CULTURAIS E FEMINISMO: O EMPODERAMENTO DA MULHER
Se, dentro de espaços sociais como a favela, a participação ativa da mulher se dá
principalmente por meio do papel de mãe e de provedora, no universo acadêmico a produção
teórica se ampliou conforme se intensificaram as lutas femininas e feministas por igualdade de
direitos – como, por exemplo, ao voto, ao acesso à educação de ensino superior, à entrada no
mercado de trabalho e a melhores salários.
Foi no início do século XX que a insatisfação com a situação de invisibilidade e
ausência de voz feminina sobre temáticas sociais – inclusas as que dizem respeito unicamente
às mulheres – passaram a pautar discussões políticas da esfera pública e a motivar
manifestações por parte destas mulheres.
As lutas feministas tiveram diferentes expressões, heterogêneas como o próprio
feminismo. A relação entre essas lutas e o feminismo teórico é fundamental,
produzindo debates em que as fronteiras entre a luta política e a atividade intelectual
e acadêmica são, em geral, mais porosas do que nas correntes predominantes da teoria
política. Nas lutas pelo voto feminino e pelo acesso das mulheres à educação, assim
como na exigência de direitos iguais no casamento e no direito ao divórcio, do direito
das mulheres à integridade física e a controlar sua capacidade reprodutiva, o
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feminismo pressionou os limites da ordem estabelecida, é claro, mas também das
formas de pensar o mundo que a legitimavam. (MIGUEL e BIROLI, 2014, p. 08)

Uma das principais marcas das discussões sobre as temáticas ligadas ao feminismo é
a que tange aos aspectos que dizem respeito à fronteira entre o que é da esfera pública e o que
é do âmbito privado dentro de um determinado campo social. Ou seja, extrair as mulheres e
assuntos pertinentes a elas de dentro dos espaços domésticos e perceber, na recorrência de
determinadas situações individuais problemáticas, que algumas delas são, na verdade, de
competência de instâncias mais amplas, mas que até então não se discutiam por serem
percebidas como assuntos internos às famílias e ao lar. Ou seja, tornar o privado não apenas
público, mas político.
Este foi, para HALL, um dos principais motivos pelos quais o feminismo foi tão
importante para linhas de investigação como os próprios Cultural Studies britânicos4, em que
os estudos feministas correspondem a uma verdadeira ruptura na linha de pesquisa. “Primeiro,
a proposição da questão do pessoal como político – e suas consequências para a mudança do
objeto de estudo nos estudos culturais – foi completamente revolucionário em termos teóricos
e práticos” (HALL, 2009, p. 196). De acordo com o autor, essa discussão impulsionou ainda a
necessidade de repensar conceitos que já se considerava consolidados, como a própria ideia de
“poder” e a necessidade de se compreender as relações de gênero para que também se
compreendessem as relações de poder.
Os estudos de gênero estão diretamente ligados aos aspectos culturais, sobre os quais
se debruçam os Cultural Studies, especialmente a partir da década de 50, quando foram
intensificadas as discussões acerca das interseções entre as práticas culturais e as lutas políticas.
O principal movimento que influenciou este deslocamento do pensamento sobre a cultura foi a
chamada New Left, na Inglaterra, que deu voz a uma parcela da sociedade que até então era
silenciada pelas classes hegemônicas, como as classes operárias, as populações de imigrantes e
as próprias mulheres.
Essa luta por direitos passou a interessar aos teóricos também no sentido que contribui
com diferentes posicionamentos identitários para as mulheres – elas se afastam de um lugar de
escuta, majoritariamente, e passam a um lugar que também e de fala.
O afastamento das singularidades de ‘classe’ ou ‘gênero’ como categorias conceituais
e organizacionais básicas resultou em uma consciência das posições do sujeito – de
raça, gênero, geração, local institucional, localidade geopolítica, orientação sexual –
Essa relação entre o feminismo e os Estudos Culturais (EC) é, no entanto, conflituosa. Uma das críticas
recorrentes à corrente britânica dos EC é que estes teriam se apropriado da pertinência das lutas feministas sem,
no entanto, dar às autoras mulheres o devido espaço.
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que habitam qualquer pretensão à identidade no mundo moderno. (...) Esses ‘entrelugares’ fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular
ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de
colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade” (BHABHA,
2013, p. 20)

Ainda em construção, o próprio feminismo é exemplo de temática que se situa neste
“entre-lugar” sugerido por Bhabha. A pluralidade que permeia o movimento, a diversidade de
demandas e confusão que cerca o feminismo fora dos ambientes acadêmicos são algumas das
marcas que demonstram o quanto o lugar do estudo de gênero no campo social e na esfera
pública ainda está em construção.
No entanto, não se pode dizer que estas linhas de pesquisa – seja dentro dos Estudos
Culturais ou não – proporcionam um certo empoderamento (empowerment, para BHABHA) da
mulher nos mais diferentes espaços e campos sociais. “A articulação social da diferença, da
perspectiva da minoria, é uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir
autoridade aos hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica.”
(BHABHA, 2013, p. 21).
Em sociedades marcadas pelo tradicionalismo e pela multiculturalidade, como é o caso
do Brasil, essa indefinição sobre o que seria o papel da mulher é muito presente, assim como é
perceptível o surgimento de momentos e cenários possíveis de empoderamento da mulher – por
vezes, mediados pelos meios de comunicação como a própria televisão.
No programa “Esquenta!”, a mulher é representada de diferentes maneiras. A mulher
que vem da periferia e que está presente como convidada para contar sua história ou como parte
da plateia, interagindo no palco, também recebe diferentes olhares e pode, mesmo que com o
tempo limitado e entre intervenções da apresentadora, se colocar como falante, em situações
como as que serão descritas a seguir.
4. A MULHER DA PERIFERIA NA TV
O programa “Esquenta!” recebe a cada edição uma plateia formada por caravanas de
diferentes regiões do Brasil, em geral não relacionadas ao meio artístico. A principal
participação popular se dá por meio de entrevistas com grupos convidados, pela interação com
o auditório ou pela realização de quadros que fazem parte da grade fixa da atração, como é o
caso do “Calourão”, uma espécie de show de talentos integrada ao “Esquenta!”. Dentro do
recorte temporal utilizado para composição do corpus desta pesquisa, os dez primeiros
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programas veiculados em 20155, foi realizada uma observação dos papéis femininos que se
apresentam com mais frequência e se destacam nas edições. Com a aplicação da técnica de
análise de conteúdo de caráter híbrido – parte quantitativa, parte qualitativa –, lançou-se um
olhar sobre os textos contidos no produto analisado e se estabeleceu uma categorização e uma
classificação do material avaliado.
Neste caso, foram selecionados os intervalos de cenas em que o programa apresenta
pessoas que se enquadram na categoria de “não-famosos”, indivíduos comuns que tenham
protagonizado trechos do programa, seja por entrevista ou qualquer outra interação mediada
pela apresentadora. Esta primeira seleção totalizou 33 segmentos, que foram separados entre
cenas protagonizadas por homens e cenas protagonizadas por mulheres cis e transgênero. A
partir disso, foram isolados segmentos em que as protagonistas da cena se posicionaram como
moradoras da periferia, de favelas ou comunidades marginalizadas.
Dos 33 registros iniciais, 19 (57%) tiveram mulheres como protagonistas, 8 (24%)
foram dedicadas a contar histórias de homens e 6 (18%) foram protagonizados por casais
heterossexuais, conforme o Gráfico 1.
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GRÁFICO 1 – GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL
FONTE: ELABORADO A PARTIR DOS DADOS COLETADOS PELA PESQUISADORA

Do total de cenas protagonizadas por mulheres, em 63% dos casos, ou seja, em 12 das
19 aparições, as cenas foram consideradas como sendo de empoderamento da mulher, no
sentido de que abrem espaço para que a mulher se manifeste, fale e conte sua história, ou, ainda,
sendo descritas de maneira positiva ou engrandecedora na fala do elenco do programa e da
própria Regina Casé.

Os programas em questão foram ao ar pela Rede Globo de Televisão nos domingos entre os dias 04 de janeiro e
08 de março de 2015. O material foi gravado pela pesquisadora, porém é possível acessar os vídeos também pelo
website do programa “Esquenta!”, disponível em < http://gshow.globo.com/programas/esquenta/videos/ >.
Acesso em 14/08/2015.
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A partir disso, foi feito um último recorte entre as mulheres que se manifestaram como
sendo da periferia e as que não se identificaram como tal. O corpus final, reduzido a 10
segmentos protagonizados por mulheres (sendo elas heterossexuais, lésbicas ou mulheres
transgênero), mostrou que a porcentagem de cenas em que houve empoderamento das mulheres
foi de 80%. Nos outros 20%, as duas cenas restantes, o segmento pode ser considerado neutro
– diferente do recorte inicial em que as cenas com mulheres, sendo elas da periferia ou não,
eram neutras em 21% dos segmentos e desempoderadores ou, de certa forma, pejorativos, em
15% das ocasiões.
Dentro deste corpus final de dez segmentos, as mulheres da periferia que tiveram
espaço nas edições em questão de “Esquenta!”, foram criadas algumas categorias
correspondentes aos perfis ou características predominantes, conforme disposto a seguir:

QUADRO 1 – PERFIS FEMININOS EM “ESQUENTA!”: DESCRIÇÃO
FONTE: ELABORADO A PARTIR DOS DADOS COLETADOS PELA PESQUISADORA

As aparições destes três perfis foram percebidas dentro do programa na seguinte
proporção, conforme o Gráfico 2:
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GRÁFICO 2 – PERFIS FEMININOS EM “ESQUENTA!”
FONTE: ELABORADO A PARTIR DOS DADOS COLETADOS PELA PESQUISADORA

Predomina, portanto, em 80% dos casos – se somadas as duas primeiras categorias, o
retrato de uma mulher de periferia que é empoderada e ativa, forte, que luta pelos seus direitos
e é responsável por si mesma e pelos seus. Este primeiro resultado converge com o olhar de
MEIRELES e ATHAYDE na Radiografia das Favelas Brasileiras, onde ambos observaram que
Se perscrutamos a família da favela, vemos ali, com frequência, uma mãe dedicada e
carinhosa, mas que se integrou ao mercado de trabalho. Ela assumiu as
responsabilidades e precisou munir-se de uma série de conhecimentos adicionais para
gerir o seu grupo. Frequentemente, apresenta-se como boa arrumadeira, enfermeira,
cozinheira e psicóloga. Multidisciplinar, surpreende ainda como competente
contadora, diligente gestora e especialista em consumo. Ela sabe bem o que é caro, e
quais coisas caras têm lugar garantido na lista de compras. Compara preço e
qualidade, e logo descobre com quem reclamar quando encontra falhas em produtos
e serviços. Já decorou seus direitos e lutará tenazmente para que prevaleçam
(MEIRELLES E ATHAYDE, 2010, p. 89).

No entanto, diferente do que se tinha como hipótese ao iniciar este trabalho, a
característica ou papel social relacionado à maternidade não foi pré-requisito para que as
mulheres fossem retratadas como figuras fortes e imponentes. Elas aparecem descritas dessa
forma mesmo quando suas histórias de vida não são relacionadas com a família e com os filhos,
especialmente na segunda categoria, onde são retratadas como verdadeiras guerreiras vindas
das “quebradas”, como são popularmente chamadas as favelas ou comunidades.
5. A MANIFESTAÇÃO DE CADA PERFIL
O principal recurso de exaltação destas características de cada perfil é a fala da própria
apresentadora Regina Casé, que interage diretamente junto a cada uma das entrevistadas que
fazem parte do corpus, estimulando que elas contem suas histórias, e reforçando através de
adjetivos e de pedidos de músicas a qualificação das mulheres que estão no palco no momento.
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Foi possível perceber, por meio de uma análise dos diálogos travados entre a
apresentadora e as entrevistadas, que segue-se um formato padrão em todos eles: a fala é
iniciada por Regina Casé, que faz perguntas; a entrevistada responde, mas sem desenvolver a
fala por longos períodos, em geral a fala é curta; a apresentadora retoma a fala e fecha a
entrevista com um discurso mais longo, exaltando características como a força, a coragem, a
fibra da entrevistada, fazendo alusão às dificuldades enfrentadas por ela, a questões como o
preconceito e a pobreza, e enfatizando a superação como característica da mulher e do povo
brasileiro de maneira geral. Foi recorrente também a intervenção de um ou outro membro do
elenco fixo, que interage pedindo palmas, iniciando uma canção ou fazendo um elogio à
entrevistada. Um dos exemplos em que esta estrutura se repete é o diálogo entre a apresentadora
e a convidada Laurinha do Camarão.
Regina: Laurinha, como é que você se tornou ambulante na praia?
Laurinha: O pai dos meus filhos foi embora e me deixou com três filhos pequeno. Os
meus vizinho tudo vende camarão, e falou, vamo vende camarão pra nóis. Eu falei
não, vou vender pra mim mesmo. Aí eu catei uns cobre, uns ferro velho, comecei com
cinco quilo de camarão, e hoje to aí, no Esquenta.
Regina: ’cê catou na rua?
Laurinha: Cobre, ferro velho.
Regina: E o seu primeiro investimento foram cinco quilos?
Laurinha: Cinco quilo de camarão.
Regina: E de lá pra cá esta é a sua profissão...
Laurinha: 13 anos na Charita, Niterói, Camarão da Laurinha.
Regina: Puxa, que bacana. E cê gosta de trabalhar na areia da Praia, Laurinha?
Laurinha: Eu amo aquela praia, mantém meus filho e meus netos.
Regina: Os netos também, porque você cuida dos netos?
Laurinha: Minha nora foi embora deixou três netos e eu cuido
Regina: Isso é tão comum. Quantas mulheres tem assim? Chefe de família no Brasil
eu digo, não é só mãe. Em geral é avó, que cuida dos filhos e que cuida dos netos.
Péricles: Então bate palma aí, gente, faz barulho! Viva a Mulher brasileira 6

Esta fala é um dos segmentos caracterizados no perfil de nº 1) Mãe, que também
engloba a participação da senhora Surita, responsável pela Feijoada da Portela, na escola de
samba de mesmo nome, e que atua com dedicação maternal à própria Escola, e a da enfermeira
Vera, que trabalhou por anos como enfermeira e que influenciou o filho a seguir a mesma
profissão, por meio da qual ele alcançou o sucesso profissional. Ambos tiveram papéis
importantes na vida pessoal da apresentadora, que em um determinado momento se ajoelha
diante de Vera.
Regina: Como é que eu vou fazer pra agradecer, gente, pra agradecer tanta coisa que
ela fez sem saber que era pra mim, que ela faz pra tantas outras pessoas? (...) Olha que
coisa maravilhosa que é a vida, a vida surpreende a gente com maravilhas, como a
Vera que é baiana da Portela e que me deu o Flávio, que cuidou da minha filha, que
eu tenho que ajoelhar pra te agradecer. [Regina se ajoelha diante da mulher] Olha, na

6

Trecho extraído da edição veiculada em 04 de janeiro de 2015 do programa “Esquenta!”.
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Vera eu agradeço milhões de mulheres como ela. Ele se formou, ele era técnico de
enfermagem, agora ele é enfermeiro. Fala qual é o posto que ele ocupa agora lá no
Getúlio Vargas [Hospital].
Vera: Ele está na chefia do hospital Getúlio Vargas, responsável pelo setor de
transplantes.
Regina: E eu to muito orgulhosa que nem ela. A mulher negra, durante anos, no Brasil,
quando conseguia subir um pouquinho, estudar um pouquinho, virava enfermeira. (...)
Então na pessoa dela eu quero homenagear todas essas mulheres incríveis que
conseguiram criar seus filhos dando amor e cuidado generoso a tantas outras pessoas.
Muito obrigada, Vera!7

Além dos exemplos relacionados à categoria de Mãe, os segmentos em que as
mulheres são consideradas Guerreiras também trazem interjeições de admiração e expressões
de valorização da convidada. Integram esta classificação cinco segmentos, nos quais a
apresentadora entrevista a cantora transgênero MC XUXU, a Ala das Baianas da Escola de
Samba Acadêmicos do Tatuapé, a participante Sandra, que faz parte de uma das caravanas que
formam o auditório, a convidada Eliane, fundadora do grupo Maracatu Feminino Coração
Nazareno, e outras duas participantes do grupo de maracatu, Marta e Sônia.
A primeira, MC XUXU, é caracterizada como forte pelo enfrentamento do preconceito
despertado pela condição de transgênero junto à sociedade de maneira geral e à comunidade
onde nasceu.
MC XUXU: é, ainda não mudei o documento, aí no aeroporto às vezes fala: fulano!
Aí eu tenho que... [faz gesto de levantar o braço timidamente e constrangida] É um
pouco tenso, isso, e é muito complicado pra gente lidar com essas situações.
Regina: Não, a gente tá brincando e rindo, mas no dia a dia isso é muito puxado. Você
ser zoado desde pequenininho o tempo todo, não é mole não, gente, é difícil pra
caramba. Qual é o lema do “Esquenta!”?
Plateia responde: Xô preconceito!8

No caso da Ala das baianas e da convidada Sandra, os discursos são valorizados
quando tratam de questões pessoais e histórias de superação das integrantes da Ala e da própria
convidada do auditório, enquanto o papel de mulher forte da fundadora do grupo Maracatu
Feminino da convidada Eliane é centrado na iniciativa de criar um coletivo direcionado
especialmente às mulheres, como atitude de enfrentamento ao preconceito masculino.
Regina: De onde veio a ideia de vocês de formar um maracatu só de mulheres?
Eliane: É que os homens não deixavam que as mulheres participassem, mesmo eles
se produzindo de baiana, de rainha, dama de paz, usando bigode, mas eles não queriam
que as mulheres participassem, porque diziam que as mulheres eram negativas, que
não podiam tocar neles.
Regina: Olha que preconceito, homem se fantasia de mulher no carnaval todo, mas
mulher não pode entrar no maracatu, é uma loucura.
Eliane: Então, por Nazaré da Mata ser considerada por lei a Capital do Maracatu, e
hoje também patrimônio imaterial nacional, então nós tivemos essa ideia de mostrar

7
8

Trecho extraído da edição veiculada em 01 de fevereiro de 2015 do programa “Esquenta!”.
Trecho extraído da edição veiculada em 04 de janeiro de 2015 do programa “Esquenta!”.
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que também nós somos capazes, as mulheres não disputam força física, mas a gente
disputa capacidade com os homens.
Regina: Muito barulho pra Eliane que teve essa iniciativa incrível, que quebrou mais
essa barreira, muito barulho pra ela. A gente vê elas com essas roupas lindas e com
isso tudo, cês não têm ideia do que essas mulheres aqui batalham e ralam, brincadeira
é só o maracatu, o resto é só ralação, se elas pegam no pesado que nem homem, porque
é que não vão brincar que nem homem também. 9

Por fim, as personagens Marta e Sônia, do mesmo grupo de maracatu, conversam com
Regina, que vai até elas no auditório e se senta entre as duas, para ouvi-las. Marta conta que ela
e Sônia são um casal lésbico, que vivem como companheiras e que trabalham como cortadoras
de cana. Ao terminar sua história, Regina diz:
Regina: cês entenderam que elas levantam as duas horas da manhã, o ônibus pega,
elas levam três horas pra ir até o lugar onde elas cortam cana, elas cortam cana o dia
inteiro, de sol a sol, depois três horas pra voltar pra casa, dormir um pouco e levantar
de novo. (...) Eu vou dizer, o serviço de vocês é o mais brabo que eu já vi. Sônia, qual
é pra você a parte mais difícil?
Sônia: A parte mais difícil é a gente leva sol, chuva e muitas vezes, quando chega a
hora do almoço, vou comer, tá azedo.
Regina: Isso também era muito comum, a comida saiu às 2h da manhã de casa, a
comida fica numa soleira o dia inteiro, quando ela para pra comer, diz isso: vou comer
tá azedo, a comida já não presta mais. E não é uma coisa que acontece de vez em
quando, você se submeter a isso seguido, um dia, outro dia, é incrível como é que a
gente, em 2015, ainda convive com esse tipo de realidade. 10

Ainda deste último segmento, sobre a orientação sexual das duas convidadas, Sonia e
Marta, e sua história de vida, a apresentadora manifesta-se com os seguintes comentários:
Regina: gente, pensa o que é isso, uma vida dura dessa e ela não pode viver naquele
momento o amor da vida dela (...)
Regina: que mulheres corajosas! (...)
Regina: olha quantas dificuldades: você ser pobre, você ser preta, você ser nordestina,
você ser gay, você ser cortadora de cana, você ter filho pra criar sozinha, você ter um
marido que bebe, um marido que é violento... Por muito menos a gente desiste, por
muito menos a gente desanima. Se você tem algum preconceito, tá na hora de jogar
fora. 11

Assim, além do tom de voz empregado pela apresentadora, que circula entre a surpresa
e a exaltação quase que religiosa, dos exemplos apresentados é possível extrair uma série de
expressões que corroboram o empoderamento e a tentativa de gerar no telespectador uma
admiração pela entrevistada. A cena em que Regina se ajoelha diante de uma das mulheres
entrevistadas coroa esta tentativa, uma vez que o ato de prostrar-se ou ajoelhar-se diante de
alguém denota respeito e admiração de caráter divinal.

Trecho extraído da edição veiculada em 08 de março de 2015 do programa “Esquenta!”.
Trecho extraído da edição veiculada em 08 de março de 2015 do programa “Esquenta!”.
11
Idem ao item anterior.
9

10
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Essas expressões divergem da maneira como se tratam dos demais perfis propostos
para categorização das mulheres da periferia retratadas em “Esquenta!”. O segmento que se
enquadra na descrição de 3) Jovem/ deslumbramento, inclui uma cena em que Regina Casé
dialoga com mulheres na plateia, que se mostram gratas e felizes pela participação no programa
e que Regina trata com gentileza e em um tom alegre, porém não há aprofundamento no diálogo,
são falas curtas, conforme o exemplo a seguir:
Regina: Ih, ela tá animadíssima lá em cima. Dá o microfone pra ela, senão ela vai se
jogar! Como é seu nome, xuxu?
Mirlene: Meu nome é Mirlene, sou da Ilha do Governador. É a primeira vez que eu
venho aqui, estou muito feliz, você tá de parabéns, todo mundo gosta de vocês lá de
onde eu moro, adorei conhecer você!
Regina: Salva de palmas para a Mirlene e o pessoal da Ilha do Governador!12

No trecho que compõe este segmento, esta e outras convidadas movimentam-se,
gritam e gesticulam como estivessem extremamente felizes por estarem no programa e na
televisão, e são apresentadas sob um enfoque de deslumbramento com esta condição. Por fim,
a convidada apresentada com o perfil 5) Outro é uma das pessoas do auditório, que durante
interação com Regina fala sobre um caso da sua vida amorosa, porém a aparição aparenta um
viés neutro, sem características de empoderamento ou de desqualificação.
Dessa forma, é possível perceber que o programa “Esquenta!” se utiliza da fala e da
condução da própria apresentadora Regina Casé, bem como da seleção das possíveis
entrevistadas, para priorizar as histórias de empoderamento, quando se trata de mulheres da
periferia. Em geral, são histórias de mulheres que vivem sob diferentes tipos de desafios e
dificuldades, mas que, por meio de características pessoais e força familiar ou do grupo ao qual
pertencem – as baianas, o maracatu, por exemplo – souberam e conseguiram viver histórias de
superação.
Percebe-se que em nenhum dos casos elas são tratadas pelo viés da hipersensualização
ou pela passividade quando a causas e questões pessoais. Pelo contrário, são mostradas como
mulheres ativas e protagonistas de suas próprias vidas. No entanto, o discurso das próprias
mulheres é sempre validado pela apresentadora e é demonstrado com um olhar compensatório
– as entrevistadas não são fortes, apenas. Elas são colocadas como fortes apenas mediante as
situações que lhes foram impostas pela vida e apresentadas dessa maneira como forma de
compensar outros aspectos, como se todo o restante na vida dessas mulheres fosse considerado
pelo programa como negativo. No sentido de que, com a garra e a força, elas estivessem

12

Trecho extraído da edição veiculada em 01 de fevereiro de 2015 do programa “Esquenta!”.
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compensando as mazelas da falta de recursos para cuidados pessoais, dificuldades financeiras,
desagrados estéticos ou até mesmo dificuldades como ser mãe solteira.
Também sob este viés, o discurso da apresentadora é decisivo. Por meio da fala de
Regina Casé, se promove uma legitimação das mulheres como figuras guerreiras, como se
apenas a fala das próprias entrevistadas não fosse suficiente. Com frequência, a entrevistada
conta sua história e Regina conta novamente, com outras construções linguísticas. Esse ponto
denota a utilização de um discurso que não se preocupa apenas em empoderar as minorias, mas
talvez de autoempoderamento, no sentido de que as palavras dessas mulheres não conseguem
demonstrar os seus deslocamentos e reorganizações a partir da alteridade, pois são
condicionadas a receber por parte da audiência sempre a mesma interpretação – a sensualizada,
a marginalizada.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas últimas décadas, alguns grupos sociais vivem sob uma condição de redefinição de
suas características enquanto grupos e com relação às identidades dos indivíduos envolvidos.
No caso das mulheres, mudanças de ordem social, cultural e econômica, bem como as lutas do
feminismo e a conquista de uma série de direitos fundamentais, vêm contribuindo para a
desconstrução dos papeis e das funções sociais tradicionalmente femininas.
Em comunidades das periferias, o papel da mulher também vem reencontrando seu
novo lugar, fato que, em parte dos casos, é desconsiderado quando estas mulheres são retratadas
em meios de comunicação como a televisão. A partir de um olhar sobre o programa
“Esquenta!”, este artigo analisou a presença da figura feminina na televisão, com o objetivo de
compreender de que maneira o programa retrata estas mulheres.
Utilizando um corpus que inclui dez segmentos selecionados entre as cenas
protagonizadas por pessoas não famosas durante as dez primeiras edições do programa em
2015, este artigo analisou trechos em que o programa abordou relatos destas mulheres, suas
falas e o discurso da apresentadora Regina Casé, para categorizar as mulheres que tiveram suas
histórias contadas em uma série de perfis – sendo estes o de 1) Mãe; 2) Guerreira; 3) Jovem; 4)
Sedutora; 5) Outro.
Predominaram, nesta análise, os dois primeiros perfis – em que a mulher luta para
garantir o sustento dos filhos e em que elas se posicionam como pessoas autônomas, ativas,
fortes, que lutam pelos seus direitos e são responsáveis por si mesmas e pelos seus. O resultado
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demonstra que programa “Esquenta!” destoa do olhar que é comum nas diferentes mídias, de
desqualificação e objetificação da mulher, e se utiliza das próprias histórias das participantes e
da ação da apresentadora Regina Casé para promover um empoderamento das mulheres da
periferia. No entanto, esse empoderamento é direcionado pelo discurso do programa no sentido
de destacar a força dessas mulheres com um tom compensatório aos demais aspectos da vida
de quem vive na periferia – dificuldades sociais e econômicas, aspectos estéticos, entre outros.
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“Meu filho não come”: reflexões sobre a vida real no jornalismo especializado em saúde1

Amanda Miranda2
RESUMO
A partir da análise do último episódio da série “Meu filho não come”, exibida em 2013 pelo
programa Bem Estar, discutimos como o show do real, apropriado dos reality shows, vem
sendo adaptado e utilizado no jornalismo especializado em saúde. Para a análise, amparamonos em discussões conceituais sobre a verdade e o acontecimento jornalístico, fazemos uma
revisão sobre a forma como o tema saúde ganhou espaço nos produtos jornalísticos e
buscamos aporte teórico de estudos sobre comunicação e reality show. A proposta é entrelaçar
esses referenciais para discutir o apelo do real nas pautas jornalísticas.
Palavras-chave: Jornalismo especializado em saúde. Reality show. Programa Bem Estar,

1. Introdução
A verdade está para o jornalista como o palco está para o ator: um não existe sem o
outro. É claro que não falo da verdade em todo a sua extensa e indecifrável raiz filosófica,
mas enquanto elemento partilhado por uma tribo profissional que a compreende de uma forma
comum: como expressão real e efetiva dos acontecimentos. Deste modo, aquilo que aparece
nos jornais, na Internet ou é veiculado no rádio e na TV está lá porque aconteceu. E se
aconteceu é porque é fruto do real, não da ficção.
Esta verdade tem múltiplas formas de ser levada ao público, sempre relacionando-se à
maneira como o jornalista interpreta o acontecimento que relata e às orientações e pressões
editoriais às quais está submetido, além de outros elementos que fazem parte do seu trabalho,
tais como suas concepções ideológicas, sua ambição dentro da organização em que atua etc.
Estes são os objetos de estudos aos quais têm se dedicado os teóricos dos jornalismos nas
últimas décadas, formando núcleos distintos e formulando paradigmas próprios. O que existe
1
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em comum entre esses paradigmas é a noção de que a verdade é inacessível: o que temos são
relatos que a cercam.
Para aprofundar esta questão, questiono de que forma o show do real é utilizado no
jornalismo especializado em saúde, mais precisamente em uma série do programa Bem Estar.
Para chegar a resposta, trago reflexões sobre a verdade no jornalismo, sobre o jornalismo
especializado em saúde e sobre os reality shows, buscando fazê-los convergir na análise
exploratória do último episódio da série “ Meu Filho não come”. A proposta é partir da
preocupação do jornalismo com a verdade e com a realidade para discutir como este mesmo
jornalismo vem se apropriando dos reality shows no seu conceito e em suas formulações
editoriais.
2. A verdade no jornalismo
A noção de verdade é uma das mais caras (e controversas) do jornalismo. Cara no
sentido de que dela depende a credibilidade dos veículos de comunicação. Controversa no
sentido de que a verdade é vista por algumas correntes como algo complexo e inatingível.
Antes de avançar nessa questão, porém, cabe reforçar o porquê de o conceito de
verdade ser importante neste estudo: podendo o jornalismo especializado em saúde ser
prescritivo e orientativo, seu significado é central para que “o público esteja adequadamente
informado e esteja preparado para participar na tomada de decisões sobre os seus cuidados de
saúde”. (Araújo et al, 2013, p. 31). Isso significa que, tal como um médico precisa da
confiança de seu paciente para lograr êxito em qualquer tratamento, um suplemento de um
jornal ou um programa televisivo que tratam do tema saúde precisam configurar seu discurso
a fim de atingir o real, a verdade, ainda que esses termos sejam passíveis de diferentes
interpretações. Do contrário, não haveria uma relação de confiança e o veículo poria em risco
sua credibilidade.
precisamos levar em conta que, em qualquer relação
comunicativa, são estabelecidos uma série de contratos
pragmáticos com os destinatários para que eles façam uso
adequado do discurso, do ponto de vista do comunicador. O
destinatário saberá qual o intuito da mensagem, como pode ser
usada e também os efeitos que pode gerar” (Alsina, 2009, p.47)
Entre as teorias da comunicação, aquela que mais se prendeu ao conceito de verdade e
de realidade é a Teoria do Espelho, de inspiração positivista, cuja interpretação aponta que os
meios de comunicação são um reflexo fiel da realidade. Trata-se da teoria mais antiga e,
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talvez, a mais presente no meio profissional. De acordo com tal concepção, as notícias são
como são porque “a realidade assim determina” (Vizeu,2003). Sua crítica, entretanto, aponta
para a desconstrução do real no jornalismo, já que os acontecimentos narrados nos jornais são
recriados em narrativas que se utilizam de entrevistas, provas e métodos inerentes à atividade.
Os jornalistas apresentam versões diferentes de uma mesma
realidade; apresentam provas suplementares para fundamentar
um fato; usam aspas para indicar que o repórter não está dando a
sua versão do fato, mas a da fonte, do entrevistado; apresentam
os fatos mais importantes primeiro, e separam cuidadosamente
os fatos das opiniões através da utilização do rótulo
de informação opinativa (Vizeu, 2003 ).
Alsina (2009), autor alinhado teoricamente à sociossemiótica, retoma o assunto e
pondera que o jornalista não reflete a verdade, mas sim interpreta os acontecimentos “com
base em algumas limitações pessoais e profissionais” (p. 42). Essas limitações, obviamente,
não são intencionais e fazem parte da rotina a qual os jornalistas estão submetidos. Os
ingredientes desta rotina são analisados pelos adeptos dos Estudos de Newsmaking, corrente
teórica que investiga o jornalismo a partir de seu modo de produção.
Entre estes pensadores, uma das noções centrais a ser defendida é o de acontecimento
jornalístico. Nesse aspecto, é importante destacar que entendo o acontecimento como tudo
aquilo que tem o potencial de tornar-se notícia a partir dos critérios de noticiabilidade e dos
valores notícia que fazem parte do meio profissional e organizacional. No campo da saúde,
por exemplo, o espirro do papa em meio a uma missa é notícia por envolver uma
personalidade de apelo mundial, mas o meu espirro durante uma aula do doutorado é um
acontecimento insignificante, caso não venha acompanhado de algum outro fato que justifique
seu potencial de tornar-se notícia.
Indo além, Benetti (2009) afirma que o jornalismo é acontecimento (...)quando pode
ser “tomado como índice de um presente social, do imaginário que une os homens em uma
rede comum de questões existenciais, como índice de uma época e dos valores hegemônicos
desta época”. (Benetti, 2009). Isto posto, é natural que enxerguemos toda a sorte de fatos
relacionados à saúde como acontecimento noticioso em potencial, já que se trata de uma
época em que ela tem papel central em nossa sociedade.
Dessa forma, entendendo o acontecimento jornalístico como aquilo que o jornalista
seleciona em meio a todos os fatos que têm a disposição e compreendendo a notícia como
aquilo que ele interpreta deste mesmo acontecimento, defenderemos, nesse texto, que o
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trabalho jornalístico busca elementos editoriais que o aproximem da verdade, dentre eles o
que tomamos como objeto de estudo: a utilização de quadros com características de reality
show, que levam a vida real para dentro das reportagens que tratam da saúde.
3. O jornalismo especializado em saúde
Desde o século XX, a ciência vem ganhando as páginas dos jornais, revistas e
alavancado o interesse por parte de televisões abertas e por assinatura. É de se esperar que na
sociedade contemporânea os avanços tecnológicos e científicos atraiam a atenção e o interesse
dos cidadãos. No que diz respeito à saúde, essa preocupação parece ser ainda maior.
A história da saúde no Brasil, especialmente a partir do século XIX, confunde-se, na
verdade, com a própria história da medicina. É justamente nesse período em que o jornalismo
científico tem sua gênese histórica que o país volta-se fundamentalmente a questões
higiênicas, “que inaugurariam todo um conjunto de tecnologias de controle e disciplina do
corpo (…) para as medidas de controle coletivo, que priorizariam as regras sociais de
prevenção” (Edler, 1998, p. 174). Neste mesmo momento histórico, potencializou-se o termo
“ordem médica”, a partir do qual o discurso da medicina e do médico surgem como discurso
da verdade e da cura.
Tal percurso histórico nos trouxe ao século XXI com anseios cada vez mais utópicos.
Ao mesmo tempo em que ampliou-se o acesso à saúde por meio das políticas públicas e da
democratização do acesso aos tratamentos, ampliou-se também a necessidade de informação.
Simultaneamente, em um movimento contínuo, o homem passou a se preocupar com o corpo
de uma maneira bastante peculiar. O fenômeno foi descrito e estudado por Sfez (1996), que
identificou na sociedade aquilo que ele próprio caracterizou como a utopia da saúde perfeita.
O corpo vai à desforra, reaparece na frente do palco, exige
cuidados, uma atenção constante, oferece-se como sujeito e
como objeto. Radiografado, auscultado em suas menores dobras,
substituído por pedaços, enxertado em todos os sentidos,
prometido à sobrevida de seus órgãos, o corpo humano é fonte e
foco de pesquisas, tecnocientíficas e paracientíficas, provocando
uma inflação de proibições e de injunções que confluem num
discurso de mídia bastante confuso e de práticas autoritárias até
o totalitarismo: governos, comunidades científicas, “sábios”
reunidos em comissões de vigilância chamadas “bioéticas”
tomam medida sobre medida. (Sfez, 1996, p.41)
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O mesmo caminho é escolhido por Le Breton (2003), que trata do conceito “gestão de
si”, segundo o qual o homem toma suas decisões pautado em desejos que acabam produzindo
identidades que ele deseja assumir. É a mesma utopia da perfeição da saúde e do corpo
sintetizada por Sfez e respaldada pelo discurso midiático de forma cada vez mais
especializada:
A gestão de si ao modo da technè não é somente o fato de
recorrer maciçamente à psicofarmacologia diante das
dificuldades ou das sinuosidades da existência no cotidiano,
revelando-se, também, em outras práticas sociais: o uso corrente
das vitaminas, dos fortificantes, da diética, etc., a modelagem da
forma do corpo: ginástica tonificante, aeróbica, regimes
alimentares etc., cujo sucesso também se conhece hoje em dia.
Essas práticas são modos voluntários de produção de si, de
modelagem da identidade pessoal – elas testemunham um
imaginário no qual o indivíduo se desdobra, faz do seu corpo um
alter ego e se coloca diante de si como bio engineer ocupado em
gerir seu capital físico ou afetivo, em retificar os erros que ele
acredita descobrir em sua ‘máquina’, em otimizar e explorar
seus recursos (Le Breton, 2003, p. 66).
Diante disso, a mídia, em suas manifestações discursivas contemporâneas, assumiu
também para si o poder de controlar, disseminar informações e até mesmo prescrever
cuidados – algo que, nos princípios da medicina, era função somente dela e de seus
profissionais. Essa mudança de olhar – do corpo doente para o corpo são, perfeito – difundiu
o número de veículos de circulação nacional que tratam do assunto (cadernos dos jornais
Folha de São Paulo, O Globo, Estado de São Paulo; revistas como a Vida Simples, Saúde,
Boa Forma e programas de televisão como o Bem Estar, Fantástico e Globo Repórter).
Os cuidados com o corpo – sejam eles estéticos, preventivos ou relacionados à busca
da cura para alguma doença mobilizam a sociedade e, com isso, mobilizam também o
trabalho da mídia, que busca representar os fenômenos sociais de forma fidedigna. Conforme
argumenta Coelho (2013), “tornar-se ou manter-se saudável é (...) um dever que atravessa
todo espaço social, da escola às famílias, dos programas políticos às políticas sociais, dos
média à publicidade”. Ela cita o filóso Rabinow para lembrar que esta prática tem dado lugar
a novas formas de sociabilidade designadas por ele, com base em Foucault, como
“biossociabilidades”. (p. 9).
Os cuidados e a prevenção que promovem a biossociabilidade também fazem parte da
grade da programação de emissoras de televisão. É o caso da Rede Globo, por exemplo, que
mantém um matinal de segunda a sexta-feira, o Bem Estar, cuja preocupação central são
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aspectos relacionados ao corpo, alimentação e qualidade de vida. Do mesmo modo, o
dominical Fantástico constantemente traz temas da área em sua pauta, bastante direcionada ao
entretenimento.
O fenômeno midiático também já vem sendo estudado e foi recentemente
sistematizado em um e-book desenvolvido por pesquisadores portugueses, intitulado “A
Saúde em Notícia: repensando práticas de comunicação”, síntese de uma pesquisa realizada
durante quatro anos. De acordo com Coelho (2013):
Um dos interesses centrais neste tipo de investigação reside no
que se pensa ser o potencial imenso dos media para a
sensibilização e conscientização dos riscos de saúde e para
persuadirem as audiências a adotarem ou a abandonarem
determinados tipos de comportamentos. (p. 11).
Por conta dessa preocupação prescritiva e orientativa, o jornalismo especializado em
saúde parece usufruir de um status bem peculiar: o da credibilidade inviolável. Por mais que
os mais recentes paradigmas das teorias da comunicação e do jornalismo apontem para um
receptor ativo, que interage com a informação e, muitas vezes, rejeite-a de acordo com seu
modo de vida e suas expectativas, ele é o médico e o receptor o paciente. O paciente faz
perguntas (o que o jornalismo possibilita com artifícios de interatividade virtual e nas redes
sociais, por exemplo), o médico responde. O paciente relata seus problemas e o médico os
soluciona. Há poucas polêmicas ou controvérsias, ingredientes que cercam o jornalismo
político e econômico, por exemplo. Para se ter uma real noção disso, basta ler os comentários
das notícias de saúde e de qualquer outro assunto nas fanpages dos jornais, por exemplo.
O programa Bem Estar, exibido de segunda a sexta-feira pela Rede Globo, sempre
durante as manhãs, mescla informação e entretenimento e conta com reportagens, quadro
fixos e a interação com consultores – médicos que participam ao vivo dos programas, sempre
no estúdio, interagindo com os dois apresentadores e com o público, por meio da Internet. O
fato de ser um programa de quarenta minutos, transmitido pela emissora com maior audiência
no país, sinaliza que o tema saúde está entre os acontecimentos emergentes do ponto de vista
jornalístico. Uma dor de cabeça, problemas para perder peso, a maternidade ou problemas na
alimentação dos filhos tornam-se acontecimentos jornalísticos e transformam-se em pautas,
em assuntos a serem investigados e levados ao público.
Para atrair a audiência, o Bem Estar tem se mostrado um programa bastante popular,
com utilização de metáforas para se referir a assuntos complexos, com interação com
internautas no “consultório virtual” e também com estratégias editoriais próprias, como as que
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discutiremos a seguir: acompanhar a rotina de suas fontes em quadros especiais semelhantes
aos reality shows. Ao investir no acompanhamento da rotina e da vida real, aproxima-se da
sua audiência, ganha credibilidade, distingue-se do jornalismo tradicional (baseado nas
perguntas o que, quem, quando, como e onde) e abre novas possibilidades de tratar o
acontecimento e a notícia.
4. O show do real no jornalismo
Foi em 2001 que a TV brasileira entrou na era dos “reality shows”. Entre a Casa dos
Artistas, exibida pelo SBT, e o Big Brother Brasil, da Rede Globo, havia algo em comum: a
necessidade de mostrar para o público o que acontecia em um ambiente fechado, monitorado
por câmeras e permeado por relações humanas – das mais banais às mais complexas.
Passados catorze anos, o formato continua conquistando audiência e venceu o
preconceito da academia, atraindo estudos acadêmicos das mais distintas vertentes:
comunicação, antropologia, psicologia etc. O apreço do receptor pelas histórias reais também
contagiou o jornalismo com uma fórmula que vem sendo utilizada por programas que
mesclam informação e entretenimento – quadros temáticos que acompanham a vida de
alguém que passa por um determinado problema ao qual a televisão busca solucionar sob o
olhar atento da audiência.
Obviamente, não estou falando do reality show na sua essência e na sua origem.
Porém, como exercício teórico, é importante trazer este conceito à tona para poder aproximálo do formato destes quadros jornalísticos que busco analisar, mais precisamente da série Meu
Filho Não Come, exibida pelo programa Bem Estar.
De acordo com Andacht (2005), o que se vê na tela de um reality show (objetivamente
do Big Brother, ao qual dedica seus estudos) pode se encaixar num formato híbrido
denominado “melacrônica de interação”, uma mistura de crônica ou documentário com o
melodrama. Esses três elementos também caracterizam o quadro que analisaremos mais
adiante. O próprio pesquisador reconhece que existem semelhanças entre o formato e o
telejornal, mas adverte:
Assim, BB compartilha um elemento chave com a crônica diária
do telejornal, a representação do real, mas afasta-se dela porque,
em vez de apresentar acontecimentos violentos ou inusitados,
limita-se a exibir os choques interativos e banais, sem
derramamento de sangue, mas com muitas lágrimas, gritos e
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sussurros, enquadrados num melodrama de sobrevivência
urbana. (p. 6).
No caso do quadro Meu Filho Não Come, não há violência ou acontecimentos
inusitados, mas a dificuldade de uma família que precisa ser vencida e cujo passo a passo é
acompanhado por câmeras, sem roteiro e com traços da rotina e do dia a dia familiar sendo
escancarados à audiência. Baseado em Pierce, Andacht (2005) caracteriza tais elementos
como um “chamamento indicial”, que baseia-se na geração contínua de signos cujo propósito
sistêmico não é o de ser interpretado, mas apontar de modo compulsivo o seu objeto
dinâmico, que é o real. Assim, “o real encarna-se em corpos anônimos que agem sem roteiro
frente a câmaras e microfones. Esta presença está ali para fornecer uma evidência existencial,
mais do que para falar ou refletir sobre ela” (Andacht, 2005, p. 103).
Estas características próprias do reality show geram, conforme o autor, uma espécie de
tensionamento na cultura das mídias. Segundo ele, este tensionamento é fruto de um desejo
de produzir uma imagem sedutora de si próprio e, ao mesmo tempo, parecer autêntico. Mas
como ser autêntico se esta imagem sedutora pode ser forjada pelos personagens a fim de
conquistarem a simpatia da audiência? Para ele, o autêntico “estaria além das aparências e das
palavras: os índices que o corpo produz sem nossa vontade ou censura têm o poder de revelar
a alma da pessoa, sua verdade” (Andacht, 2005, p. 107).
No caso do jornalismo, o autêntico pode ser captado e transmitido a partir de imagens,
mas também de situações corriqueiras, flagradas e editadas pelas equipes de reportagem. A
birra da criança que não come, a interação dos pais à mesa, a bronca e a perda de paciência da
mãe com o filho. Do ponto de vista tradicional, esses elementos jamais se configurariam
como acontecimento jornalístico, tamanha a sua banalidade. Mas do ponto de vista dos
quadros temáticos inspirados na realidade, tratam-se de elementos importantes para se
compreender o problema (ou a dor) do outro.
Na melacrônica de interação, um choro é um acontecimento tão importante quanto o
diagnóstico de uma doença. Daí a necessidade de se mostrar primeiro o choro, a birra da
criança, a fala do médico com uma receita que lhe aponte a cura e, por fim, a cura em si.
Novamente: para um jornal tradicional, a notícia é a cura, e não o choro. Para o quadro “Meu
Filho Não Come” não existem barreiras entre o que é ou não acontecimento e o que é ou não
notícia. Isto é definido pelo editor.
Como passamos a defender no próximo tópico deste texto, tal como o reality show e
os documentários, faz parte da missão do jornalismo fazer-se verdade e firmar-se como
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expressão do autêntico, do real. Minha intenção é refletir sobre essas características a partir do
quadro Meu Filho Não Come, que descrevemos a seguir.
5. “Meu Filho Não Come”
O quadro Meu Filho Não Come começou a ser exibido no programa Bem Estar em
junho e teve seu último episódio veiculado em setembro, com uma duração aproximada de
três meses. Designado no próprio site do matinal como um “reality show”, tinha o objetivo de
auxiliar os pais de duas crianças com dificuldades para comer a transformarem seus hábitos
com a ajuda de médicos especializados e nutricionistas.
No total, foram mais de trinta episódios, que mesclam dicas práticas para os pais com
cenas do cotidiano das famílias e das crianças que protagonizam a série. O quadro também
conta com debate de especialistas sobre o tema. O formato é híbrido: uma mistura entre
informação jornalística, do campo do jornalismo especializado em saúde, com entretenimento
– o lazer e a diversão é ver a “novela” se desenrolando com um final feliz.
Primordialmente, esta aproximação com o formato do reality show produz um ar de
leveza ao quadro, que ainda assim consegue tratar o assunto com seriedade, sob a ótica da
informação científica. Além dos episódios da série Meu Filho Não Come, o Bem Estar
também veiculou quadros em formato semelhante com temas que variam de gravidez à
intolerância a lactose, passando pela nutrição e estética. Para o corpus desse texto,
selecionamos o episódio exibido no dia 4 de setembro de 2013, que está entre os mais vistos
do portal do Bem Estar no G1, site das organizações Globo (disponível no endereço
http://migre.me/hIfdn).
O Bem Estar é apresentado sem bancada, em um cenário arejado, com peças e objetos
móveis, substituídos e adequados de acordo com a temática selecionada para o dia. No seu
comando estão dois jornalistas, Mariana Ferrão e Fernando Rocha, além de oito consultores,
médicos de diferentes especialidades que assumem o posto de comunicadores, também de
acordo com a temática do programa exibido na data. Sua exibição dura, em média, 40
minutos, separados por blocos de intervalo, e com uma interação fixa com o Jornal Hoje,
telejornal exibido à tarde. Sobre o programa, Miranda (2013) conclui:
É importante a caracterização do seu gênero, que ainda
não parece clara e oferece uma mescla de informação,
serviço e entretenimento, num sistema híbrido que trata a
saúde ora com seriedade, ora com metáforas e discursos
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que parecem fazê-lo transitar sem rumo na grade de
programação. Também é importante olhar para este
produto como um espaço de educação e de promoção da
saúde, com mensagens que, muitas vezes, não teriam
como chegar a populações periférias e isoladas não fosse
a televisão. (p. 19).
Este cunho educativo, que muitas vezes sinaliza ao público que o programa tem o
objetivo de auxiliar na tomada de decisões sobre assuntos que envolvem a saúde e a doença,
parece conferir ainda mais credibilidade ao programa. Diferentemente de telejornais
tradicionais, cuja credibilidade é questionada com bastante frequência, ele traz à tona um
discurso científico inconstestável e irrefutável, acompanhado de outros elementos editoriais
que cativam a audiência, como veremos a seguir.
6. Reflexões sobre a realidade no jornalismo
Para Meditsch (1992), o jornalismo deve ser considerado uma forma de conhecimento.
Não como a Ciência, que produz leis universais, mas com suas especificidades bem evidentes:
é a partir dele que muitos conhecem o mundo e interpretam sua realidade.
Enquanto a Ciência, abstraindo um aspecto de diferentes fatos,
procura estabelecer as leis universais que regem as relações
entre eles, o Jornalismo, como modo de conhecimento, tem a
sua força na revelação do fato mesmo, em sua singularidade,
incluindo os aspectos forçosamente desprezados pelo modo de
conhecimento da Ciência (...) O Jornalismo se torna um modo
de conhecimento do mundo sensível. (p. 56)
Tal afirmação reforça meu interesse em analisar de forma exploratória o último
capítulo da série Meu Filho Não Come, que fornece orientações e prescrições aos pais a partir
de um formato semelhante aos reality shows, trazendo episódios da rotina familiar sem
roteirização e com recursos de edição distintos aos do telejornalismo tradicional. Considero
que os elementos e recursos que formatam o episódio fornecem elementos para a
compreensão do mundo sensível a partir do reconhecimento da realidade do outro, que na
maior parte das vezes é muito semelhante a nossa, pelo menos no que se refere à saúde.
Logo no primeiro minuto do episódio, que, como dissemos, resgata os últimos meses
de acompanhamento da vida de duas crianças e seus pais, já há um elemento que foge
completamente ao do jornalismo tradicional: uma médica abre a geladeira da mãe de uma das
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crianças, retira produtos e os coloca sobre a mesa. “Abrir a geladeira”, no Brasil, é uma
metáfora que demonstra o grau de intimidade que existe entre as pessoas. Nesse caso, a
médica não é íntima, mas é os olhos de público sobre a vida do outro, sobre a rotina do outro.
Ou, como reforça Andacht (2005) ao analisar o Big Brother Brasil, “historicamente, a função
básica da casa tem sido a de um refúgio, onde, além das funções básicas, o ser humano pode
descansar do olhar alheio” (p.107). Neste episódio, não só a casa está aberta, como a geladeira
também, para toda a audiência ver.
Na geladeira, a médica encontra 55 caixas de suco, um número exagerado para uma
família de três pessoas e para uma criança com dificuldades de se alimentar. Evidentemente,
as caixas de suco não seriam um acontecimento jornalístico ou uma notícia em qualquer
veículo tradicional. Mas, para o reality show, trata-se de um dado importantíssimo, que não
pode ser desprezado: revela a intimidade familiar e aproxima a audiência do problema. Muito
além, pode fazer com que o pai ou a mãe que acompanham a série abram a própria geladeira e
diagnostiquem um problema semelhante.
Diálogos entre mãe e filha também são captados pela câmara, com o objetivo de
expressar o sensível, o real para os olhos do público. Sentada na cadeirinha, a esperta Manu
pergunta à mãe para que lhe serve o cinto de segurança, ao que a mãe responde: “Para você
não cair”. Pouco convencida, a menina retruca: “Para não fugir?”. Considerando sua
dificuldade em comer e seu desprezo aos momentos de refeição, trata-se de um diálogo
emblemático do ponto de vista jornalístico: apesar da idade, a garotinha sabe porque está
sendo filmada e qual é a pauta jornalística que lhe persegue. À câmera cabe o papel de captar
isso em trechos que poderiam soar irrelevantes se não estivéssemos em um reality show.
Conforme já mencionamos no capítulo sobre o jornalismo especializado em saúde,
esta especialidade parece ter a credibilidade inviolável, dado o grau de autoridade dos
médicos e profissionais ouvidos. A série os utiliza com bastante frequência e, neste episódio, a
médica comenta cada evolução captada pela câmera, conquistadas a partir da sua prescrição e
da sua orientação. Neste caso, segundo nos mostra a edição, se houve uma mudança, ela foi
conquistada por conta da orientação médica e não pelo simples acompanhamento da rotina
dos personagens, como ocorreria em um reality show tradicional.
João, a segunda criança acompanhada pelo reality, demonstra com clareza aquilo que
Andacht (2005) chama de efeito Arcimboldo traduzido como as transformações televisuais
sofridas pelos participantes de um reality show. Seus traços peculiares – ou suas manias – são
potencializados na edição. João chora, faz manha, ganha a antipatia de quem o assiste. Mas
sua metamorfose após o acompanhamento médico também é visualizada pelo público, que
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sente-se diante de um final feliz. Após o acompanhamento do pediatra, da nutricionista e da
chefe de cozinha, a audiência consegue vê-lo sentar-se à mesa por mais de dez minutos,
comer frutas e substituir o refrigerante por água.
A cada passo dado em direção à alimentação saudável pelas famílias, a edição utiliza
um recurso visual: um polegar para cima, anunciando que a atitude é “legal”. Isso acontece,
por exemplo, quando a nutricionista diz o que o refrigerante de João foi substituído pela água.
Ou quando as crianças visitam uma fazenda para entender a origem dos alimentos. As
orientações e prescrições, tão comuns no jornalismo especializado em saúde, são visualizadas
a partir de um caso real, que aproxima a audiência dos personagens (semelhantes a ela) e
conferem credibilidade ao discurso jornalístico ao apostar na realidade do outro como
representação de uma realidade comum a milhares de famílias.
O episódio é coroado com a nutricionista lembrando que, na escola, as duas crianças
comiam de forma independente e não apresentavam os problemas que mostravam no convívio
familiar. De forma indireta, ela lembra da responsabilidade dos pais na potencialização do
problema, mas também na sua solução. Para celebrar as conquistas das crianças, ambos são
levados à uma bancada e convidados a cozinhar com a ajuda da chefe de cozinha. Diante das
câmeras, eles elaboram seus pratos e demonstram prazer ao experimentá-lo. É o final feliz de
uma novela. A novela da vida real.
7.Notas finais
A vida real de João e Manu e de seus pais não teria ingredientes para ser roteirizada e
transformada em um filme, mas foi atrativa o suficiente para ser transformada num reality
show, em uma “melocrônica de interação”. Seus problema eram reais: os filhos não comiam.
A preocupação também existia, de fato, e era evidente. Ao jornalismo coube o papel de
escancarar a intimidade dos seis personagens para tratar de um acontecimento jornalístico – as
dificuldades de alimentação na infância.
Para uma definição mais precisa do quadro, seria necessário analisa-lo na sua
totalidade, mas o último episódio resume bem o que foram os três meses do reality show:
birras, manhas, consultas, puxões de orelha e, por fim, um aparente final feliz. Exatamente
como em uma novela ou em qualquer outro programa do gênero. A realidade nua e crua não
convence por si só, é necessário que ela seja mais atrativa, mais colorida, que dê ao público a
necessidade de não perder sequer um capítulo.
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Vizeu (2008) lembra que o telejornalismo representa um “lugar de referência para os
brasileiros, muito semelhante ao da família, dos amigos, da escola, da religião e do consumo”
(p. 12). Isso significa que a ele cabe o papel de moldar padrões, de rechaçar mentiras e de
alavancar problemas que, evidentemente, serão resolvidos no que Kellner (2001) chama de
códigos conflito-resolução: sempre há chance para um final feliz. Por outro lado, este lugar de
referência, quando posto em cheque, precisa se reinventar, adotar novas configurações
discursivas e estratégias de edição. Uma delas certamente é a adoção dos reality shows em
séries e quadros especiais.
Como já dissemos, não há noção mais cara ao jornalismo do que a de verdade e a de
realidade. Se está no jornal é porque aconteceu, existiu, é real. Quando esta realidade não é
roteirizada, a credibilidade aumenta: por que a audiência irá questionar uma série que fala da
saúde de duas crianças e revela sua intimidade quase que diariamente? A fórmula tem feito
tanto sucesso, que foi repetida com o acompanhamento da vida de um garoto alérgico ao leite,
com ingredientes bastante semelhantes aos descritos neste texto.
Por fim, como trabalhamos com três mundos teóricos bastante distintos (a verdade no
jornalismo, o jornalismo especializado em saúde e os reality shows), cabe costurá-los no
último parágrafo deste texto, para não deixar dúvidas sobre nossos objetivos. O papel
educativo e prescritivo da reportagem sobre saúde exige que sua pauta seja formulada a partir
de bases reais. O paciente precisa ser visto, ou como se justificaria um médico dando dicas de
alimentação para crianças que são meras hipóteses de um pauteiro ou de um repórter?
Evidentemente, este vínculo com o real confere credibilidade e verdade ao acontecimento
noticioso, o que retorna ao jornal em forma de audiência. Desta forma, entendo que a adoção
do formato de reality show nos programas que mesclam informação e entretenimento é um
caminho sem volta, uma estratégia editorial que deve ser cada vez mais utilizada daqui para
frente.
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VISIBILIDADE E REPRESENTAÇÃO DE CORPOS ABJETOS NO AUDIOVISUAL:
AS MULHERES TRANS NA FICÇÃO SERIADA VIA STREAMING 1
Anderson Lopes da Silva2
Valquíria Michela John3
Resumo
O artigo não tem o objetivo de ser um estudo aprofundado e detalhista, mas de apresentar um
lacônico painel acerca da visibilidade e da qualidade das representações da transgeneridade.
Tais representações são observadas na ficção seriada via streaming, um tipo de produção com
lógicas de exibição e consumo muito peculiares na cultura audiovisual. Como foco da
discussão, são selecionadas duas personagens: Sophia (Orange Is The New Black) e Nomi
(Sense8). Junto à análise dessas personagens, são recortadas três cenas de cada uma das séries
que ilustram ao leitor a análise empreendida. A metodologia baseia-se na teoria das
representações sociais. Como consideração final, estas produções da Netflix são entendidas
como trans ally e as representações provenientes delas são positivamente multifacetadas, já
que propõem o debate da transgeneridade para além da injúria, chacota, desumanização ou
fetichização das personagens.
Palavras-chave: Séries trans ally. Ficção via streaming. Transexualidade. Representações.
1. INTRODUÇÃO
Nossas identidades começam a ser forjadas muito antes de nosso nascimento. Da
escolha das cores que decoram o quarto ao nome que nos será dado, muito do que seremos
começa a nos ser atribuído, representando-nos muito antes que tenhamos consciência ou
possibilidades de fazer nossas escolhas e/ou identificações. A primeira forma de construção
de nossa identidade está, portanto, relacionada ao sexo: nascemos menina ou menino.
Conforme ocorre nosso ingresso no mundo social, os papeis que deveremos desempenhar
como meninos e meninas nos vão sendo repassados. O gênero4 é, portanto, uma construção
social. De forma bastante simplificada, gênero pode ser definido como a atribuição de papeis
socioculturais a homens e mulheres, o modo como são socializados a partir das diferenças
atribuídas aos sexos. É desse par menino/menina (ou homem/mulher) que se forjam as
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identidades e, de um modo geral, quem não se adequa ao que é esperado constituirá uma
identidade em “desvio”. Será, portanto, um ser “abjeto”, que não se enquadra nos padrões
atribuídos ou que lhe são esperados.
Colling (2010), adotando a perspectiva de Tomaz Tadeu Silva, afirma que a
representação nunca é “[...] mental ou interior, mas sempre uma marca visível e exterior”. Ou
seja, “[...] o discurso não apenas constata e descreve algo, mas também faz com que alguma
coisa aconteça”. Deste modo, as representações evidenciadas em um conteúdo midiático,
como as séries de TV, objeto de análise deste artigo, não são “[...] simplesmente uma
reprodução da realidade, mas também uma ação que deseja e provoca reações pelo fato de ter
sido realizada de determinada maneira” (COLLING, 2010, p. 4).
Neste artigo, discutimos como corpos e identidades que não se enquadram nos padrões
estabelecidos pelo binarismo homem/mulher cisgêneros são representadas em um dos
conteúdos midiáticos de maior sucesso e alcance no cenário contemporâneo: a ficção seriada
produzida e compartilhada via streaming. Como foco de nossa problematização, elegemos
duas produções originas da empresa Netflix, principal nome nesse segmento. A partir da
análise das personagens Sophia e Nomi, das séries Orange Is The New Black e Sense8,
respectivamente, provocamos a discussão sobre como corpos abjetos (BUTLER, 2002) são
representados no conteúdo audiovisual atual. As cenas escolhidas representam momentos nos
quais as personagens protagonizam ações de resistência, superação e ruptura na própria vida,
além de promoverem uma profunda transformação na trama analisada.
2. PECULIARIDADES DA FICÇÃO SERIADA VIA STREAMING
As séries televisivas, sobretudo as americanas, têm gerado diversas análises que
buscam, entre outros aspectos, compreender seu sucesso e alcance. Conforme Esquenazi
(2011, p. 75), “a produção de séries não é um mero fenómeno económico e social. É também
herdeira de géneros narrativos criados pouco a pouco desde inícios do século XIX”. Sucesso
este que atravessa fronteiras geográficas, de idiomas e culturas e o próprio meio original de
veiculação do conteúdo, evidenciando o processo da expansão dos modos de ver (e de
compartilhar) o conteúdo televisivo, cada vez mais visto em “múltiplas telas” (OROZCO,
2011). Dentro deste cenário, classificado de diversas formas pelos autores, mas visto por
muitos como uma verdadeira “revolução cultural e de costumes” (JENKINS, 2009) está o
conteúdo disponibilizado pelo sistema de streaming, serviço que cresce significativamente a
cada ano e já é apontado como o sucessor da TV tradicional.
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Entre esses serviços, o de maior sucesso e visibilidade é o Netflix. Com mais de 60
milhões de usuários no mundo, dos quais 2,5 milhões estão no Brasil, a estimativa é que já no
próximo ano o serviço terá mais “audiência” do que o conjunto das principais emissoras de
TV aberta nos EUA. Segundo o analista financeiro Barton Crockett 5, a previsão é que em
2016 “a audiência do serviço de streaming Netflix ultrapasse o público total das emissoras
ABC, NBC, CBS e Fox”.6 Orange Is The New Black (OITNB) e Sense8, exemplos analisados
aqui, são duas das séries originais produzidas e exibidas pela Netflix.
Na lógica de produção da ficção seriada via streaming o que se destaca é que os
padrões, em termos de qualidade e investimento financeiro, são muito semelhantes aos das
realizações de séries na TV a cabo. House of Cards, da Netflix, pode ser considerada uma
superprodução comparável às séries televisivas mais caras: o custo foi de 100 milhões de
dólares por duas temporadas de 13 episódios cada7, com uma média de custo de 3,8 milhões
de dólares por episódio. As séries produzidas pelo canal fechado HBO, em contrapartida, têm
episódios que custam em torno de 3 a 5 milhões de dólares (como True Blood e Boardwalk).
Outro ponto inovador é o que faz a Amazon Instant Video na ficção seriada em streaming: ela
utiliza (diferentemente da Netflix) a lógica de aceitação do público e da crítica na temporada
de pilotos que lança aos espectadores em potencial. Se o piloto de uma série é bem avaliado,
promete audiência cativa e mostra-se lucrativo, a empresa autoriza a criação de novos
episódios e temporadas (foi assim, por ex., com Transparent8).
Já a lógica de exibição é inovadora por disponibilizar todas as temporadas de algumas
das séries9 (como é o caso das analisadas) de uma só vez. Essa estratégia revoluciona toda e
qualquer experiência que se tinha com a exibição semanal ou diária das séries e seriados.
Tendo uma temporada, com todos os episódios já gravados e acessíveis, o espectador torna-se
o único responsável pela forma como frui essas produções. Essa tática já começa a fazer o
caminho inverso indo para a TV tradicional, mas de modo tímido e pontual. Em 2013, a ABC
fez algo parecido com o piloto de Siberia, disponibilizando-o na íntegra para internaturas nos
EUA, antes da estreia no canal. E, no Brasil, a microssérie Amorteamo, do horário das 23h,

5

Economista do banco de investimentos FBR Capital, Crockett levou em consideração o fato de que o público do Netflix
cresce 40% ao ano. Também usou a informação de que 10 bilhões de horas de vídeo foram acessadas nos quatro primeiros
meses de 2015. Fonte: Revista Meio e Mensagem. Disponível em: <http://migre.me/qMBbl >. Acesso em: 30 jun. 2015.
6
Idem.
7
Aqui não foram calculados os valores da terceira temporada
8
Esta série é outro exemplo de produção que trata da transgeneridade como mote principal. Nela são apresentados os
momentos de transição na vida de Maura Pfefferman, nascida Morton (interpretada por Jeffrey Tambor), e suas relações
familiares com os filhos e ex-esposa na sua nova fase de plenitude como mulher trans.
9
Há algumas exceções como Um drink no Inferno e Better Call Saul, exibidas semanalmente pela Netflix.
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teve seus primeiros minutos ineditamente exibidos no site da Rede Globo, no dia da estreia
(10 de junho de 2015), às 7h da manhã.
E, finalmente, na lógica de consumo encontramos três características que merecem a
reflexão: a prática do binge-watching, a potencialização da reassistibilidade e o surgimento de
um tipo novo de receptor. O fenômeno do binge-watching (JENNER, 2014) é o hábito cada
vez mais frequente de ver todos os episódios de uma série de uma única vez e, no caso das
ficções originais e inéditas, ele é diferente já que não se trata de uma mera maratona ao
assistir DVDs de uma obra já encerrada ou acompanhar streamings de produções já exibidas
na TV10. A reassistibilidade (MITTELL, 2011) é potencializada já que não há a necessidade
de se esperar um novo episódio diário ou semanal: basta apenas um clique e todo o conteúdo
estará acessível outra vez. Reassistir produz novas leituras da narrativa que, talvez, numa
primeira fruição não são tão nítidas. Em outras palavras, assistir pela primeira vez no ritmo do
binge-watching pode trazer experiências estéticas ligadas à emoção, à curiosidade, à surpresa,
ao suspense, à ânsia em chegar ao final dos conflitos intra e inter-capitulares e ao fechamento
do arco dramático da temporada. Já reassistir uma obra via streaming, produz ressignificações
que dão ao fruidor um olhar mais apurado, garantindo a experiência de antecipar o que já foi
visto, perscrutando outros caminhos possíveis pelos bosques ficcionais da trama e
descobrindo novos elementos diegéticos ainda não apreendidos.
Por sua vez, o novo espectador é aquele que domina o seu ritual de consumo,
acionando o que, como, quando e onde irá assistir a sua ficção seriada nos canais de
streaming, podendo acelerar este processo, retardá-lo ou revisitá-lo quantas vezes quiser e
sem o aval da grade fixa de horários de uma emissora (INOCENTI, PESCATORE, 2014).
Além dos serviços citados (Netflix e Amazon Instant Video), outras empresas como Hulu,
Crackle e Yahoo! Screen também oferecem ficção seriada originalmente produzida e exibida
por seus serviços de streaming – com acesso restrito a alguns territórios.
3. VISIBILIDADE DA TRANSGENERIDADE NO AUDIOVISUAL
Corpos abjetos são aqueles não aceitos pelos padrões socioculturais de uma
determinada sociedade e/ou época. Em geral, são tidos como “corpos monstruosos”. Como
10

Numa tentativa de especificar o que se entende por binge-watching, a própria Netflix realizou (por meio da Harris
Interactive, empresa de pesquisa de mercado), em novembro de 2013, um survey online com 3.708 adultos a partir de 18 anos
(nos EUA) perscrutando a forma como eles consumiam o serviço de TV por streaming. De acordo com os dados veiculados,
73% dos entrevistados entendem o binge-watching como uma atividade de consumir entre 2 a 6 episódios de uma mesma
série de uma única vez, de uma “única sentada” em frente ao computador ou à TV com acesso ao site. Do total de
entrevistados, 79% dizem que assistir a série dessa maneira a torna melhor ou mais interessante e 61% deles fazem isso de
modo regular ao consumirem os episódios. Estes espectadores, como a imprensa norteamericana já começa chamar, são os
binge-watchers. Disponível em: < http://migre.me/qst3z>. Acesso em: 12 out. 2014.
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explica Louro (2004, p. 76) “Ao longo dos tempos, os sujeitos vêm sendo indicados,
classificados, ordenados, hierarquizados e definidos pela aparência de seus corpos; a partir
dos padrões e referencias das normas, valores e ideias da cultura. Então, os corpos são o que
são na cultura”.
O termo abjeto é utilizado sobretudo a partir da proposição de Judith Butler. Embora
imediatamente associado às questões que envolvem as identidades de gênero, o termo não se
restringe a essa questão mas a todo e qualquer processo de “injúria” ligado ao corpo. Como
afirma a autora, “[...] o abjeto para mim não se restringe de modo algum a sexo e
heteronormatividade. Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não são consideradas
‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não importante’. (BUTLER, 2002, p. 161).
É importante destacar que, na perspectiva de Butler (2002; 2003), abjeção é um
processo discursivo – os corpos não vivem fora dos discursos. É justamente por esse motivo
que as representações sobre os corpos (e suas identidades) nos conteúdos midiáticos é tão
relevante. Quando se trata do conteúdo audiovisual e seu limiar tênue com a “vida real”
(mesmo nos conteúdos fictícios) isso fica ainda mais evidente. Tanto na ficção quanto na vida
cotidiana, os discursos, as representações sobre os corpos que se diferenciam dos padrões
determinados implica na rejeição ou aceitação da diferença. Quando a diferença é vista como
abjeta isso significa, conforme Butler (2003, p. 39) que “[...] certos tipos de ‘identidade’ não
possam ‘existir’ – isto é, aquelas em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as
práticas do desejo não ‘decorrem’ nem do ‘sexo’ nem do ‘gênero’”.
Aqui se enquadrariam as chamadas “sexualidades desviantes”, como os transgêneros
e

transexuais

que

subvertem

as

lógicas

binárias

de

masculino/feminino,

hetero/homossexualidade. Os conteúdos midiáticos, especialmente os audiovisuais, são
espaços privilegiados de circulação de identidades, de construção, reforço e/ou
problematização de representações ligadas aos corpos. No que se refere aos corpos trans,
essas representações são ainda escassas e, muitas vezes, rerforçadoras dos padrões binários e
de estereótipos. A invisibilidade também é uma forma de representação e no caso das
identidades trans, sua presença nos conteúdos audiovisuais é ainda bastante escassa. Um
estudo realizado pela University of California’s Annenberg School for Communication and
Journalism11 com os 700 filmes de maior bilheteria exibidos entre 2007 e 2014 evidencia essa
lacuna. Dos 4.610 personagens que tinham pelo menos uma fala nos 100 filmes de maior

11

Inequality in 700 Popular Films: Examining Portrayals of Gender, Race, & LGBT Status from 2007 to 2007 to 2014.
Disponível em: <http://migre.me/raL0b>. Acesso em: 10 ago. 2015.

662

bilheteria em 2014, nenhum deles era transgênero. Vale destacar ainda que somente 19 deles
não eram heterossexuais, sendo quatro lésbicas, dez gays e cinco bissexuais.
Na ficção seriada televisiva, pesquisa realizada por Colling (2010) com as telenovelas
brasileiras produzidas pela Rede Globo e exibidas no período de 1998 a 2008 evidencia
realidade não muito distinta do cinema americano. Nas 10 telenovelas analisadas, foram
encontrados 21 personagens que podem ser vistos na perspectiva de corpos abjetos (não
especificamente trans) uma vez que o foco da pesquisa eram personagens não-heterossexuais.
A principal constatação de Colling (2010) é que “a heteronormatividade, motor da homofobia,
não foi transgredida nem na performatividade de gênero e nem pelos corpos”. Deste modo, as
telenovelas perdem a oportunidade de tensionar representações mais complexas e ampliar a
visibilidade das identidades que fogem ao padrão heteronormativo.
Nas séries de TV, ao menos aparentemente, personagens trans recebem mais
visibilidade. Embora não tenhamos encontrado estudo que aponte o índice dessa visibilidade,
não afirmamos que ele seja ideal ou mesmo significativo. Há estudos que apontam para o
desequilíbrio de equidade de gêneros nas séries de TV, o que certamente inclui as identidades
trans. Porém, é possível observar, ainda que sem a sustentação de pesquisas, certa
visibilidade. Citamos como exemplo a série New Girls on the Block produzida e exibida pelo
Canal Discovery Life a partir de abril de 2015. A série apresenta as histórias de seis mulheres
que acabaram de fazer sua transição e como está sendo sua vida em família.
Dentro desse cenário, destacamos as séries aqui escolhidas como objetos de análise:
Orange Is The New Black e Sense8, ambas com personagens trans em seus núcleos
protagonistas. Séries que têm recebido boa aceitação de público e de crítica e que trazem duas
atrizes trans no papel de mulheres trans. Vida e ficção se confundem, mas também
oportunizam uma ampliação na visão das identidades. Sophia e Nomi (OITNB e Sense8,
respectivamente) evidenciam o que aponta Almeida (2012, p. 516) quanto ao cotidiano das
pessoas trans. Estas podem ser definidas como aquelas que: “[...] em diferentes contextos
sociais e culturais, conflituam com o gênero (com que foram assignadas ao nascer e que foi
reiterado em grande parte da socialização delas) e, em alguma medida (que não precisa ser
cirúrgica/química), decidem modificá-lo”. São pessoas que enfrentam dificuldades em viver
plenamente em uma sociedade cis-heteronormativa.
Reconhecendo que o conteúdo audiovisual é uma importante instância promotora de
representações sobre o outro e tendo em mente, como propõe Butler (2003), que precisamos
ampliar nossa visão sobre as identidades muito além dos binarismos, OITNB e Sense8,
através de Sophia e Nomi, são uma possibilidade de discutirmos as tradicionais (e
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estereotipadas) visões sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Foi esta perspectiva que
norteou nossa análise, destacada a seguir.
4 NOTA METODOLÓGICA: A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
As representações sociais são entendidas como o estudo que perscruta como se
formam e como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar,
categorizar e compreender pessoas e grupos, além de ser uma das bases para interpretar os
acontecimentos da realidade cotidiana. A diferença que pode nos parecer estranha, abjeta e
perturbadora (pelo simples falto de desafiarem a ordem normativa) tem também algo a nos
ensinar sobre a maneira como as pessoas pensam e o que as pessoas pensam. Estas
representações elaboram conceitos e imagens para reproduzi-los no mundo exterior, não
ficando restritas aos indivíduos que as pensam (MOSCOVICI, 2004, p. 78).
O conceito de representação coletiva tem seu embrião na sociologia, nos estudos de
Durkheim, mas é em Moscovici que seu desenvolvimento, especialmente a partir da
Psicologia Social, recebe os contornos e a significação que temos dele hoje (tendo Jodelet
como sua principal colaboradora na sistematização do campo). É com este pensador que o
foco das representações sociais fixa-se no estudo da contemporaneidade (MOSCOVICI, 1984,
p.18 apud SÁ, 1995, p. 22). Dessa forma, o que aqui nos importa é a qualidade dessas
representações e não apenas a visibilidade e a presença das personagens trans, mas sim o
modo, a forma e o como são apresentadas estas personagens, suas ações, seus contextos
dramáticos, etc.
Assim, a primeira categoria de análise das cenas é o nível de compreensão das
representações. Este nível pode ocorrer em três formações: o nível meta-teórico, o nível
teórico e o nível fenomenológico (WAGNER, 1995). O primeiro diz respeito a um nível mais
abstrato já que nele estão as críticas, refutações e revisões aos postulados fundacionais e
teóricos da própria teoria das representações sociais. O segundo é que se refere das definições
conceituais e metodológicas, onde a representação social é tomada como teoria e a elaboração
de construtos instrumentais teórico-práticos são pensados. E o terceiro é aquele no qual as
representações sociais são lidas como um fenômeno que existe, que pode ser estudado,
analisado, observado, descrito, interpretado. É neste último nível que a análise empreendida
aqui se encontra.
Não menos importante e intimamente ligada às pesquisas sobre comunicação midiática
está a categoria do nível de comunicação das representações, pois ele compreende o nível da
emergência das representações, o nível dos processos de formação das representações e o
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nível da dimensões das representações (JODELET, 1993, p. 12). No nível da emergência das
representações as condições afetam os aspectos cognitivos de modo direto (seja pela forma de
apreensão da comunicação analisada, pelas distorções e limitações das informações
apreendidas, a preferência parcial em focar determinada característica do objeto analisado em
detrimento de outra, etc.). No nível dos processos de formação das representações entra a
interdependência entre pensar as representações sociais e as condições sociais de realizar este
exercício (voltando-se aos planos do agenciamento dos conteúdos, das significações e da
utilidade da análise). Já o nível das dimensões das representações foca na dimensão midiática
percebendo a influência na edificação das condutas, ou seja, a opinião, a atitude, e o
estereótipo (tensionando a difusão destas comunicações com a formação das opiniões, a
propagação com as atitudes e a propaganda com os estereótipos). É neste nível das dimensões
das representações que o foco da análise recai de modo explícito.
Seguinte a isso, e sabendo que as funções das representações sociais estão voltadas a
contribuir com os processos de formação de condutas e a orientar as comunicações sociais, é
preciso categorizar estas funções da representação em quatro: função de saber, função
identitária, função de orientação e função justificadora (ABRIC, 1998). A primeira função
ocorre quando as representações permitem compreender, explicar e interpretar a realidade; a
segunda define a identidade e permite a proteção da especificidade dos grupos (fazendo a
manutenção, quando possível, de uma imagem positiva); a terceira é aquela que permite que
as representações orientem e guiem os comportamentos e as condutas dos indivíduos à ação, à
transformação; e a quarta dá o aval às tomadas de posição e comportamentos assumidos pelos
sujeitos e seus grupos. Variando entre uma maior ou menor intensidade, todas estas quatro
funções se mostram na análise das personagens em seus contextos dramáticos.
Por fim, pensar as representações sociais a partir da ficção seriada via streaming
mostra-se como um exercício potencial de entendimento da qualidade das representações da
transgeneridade a partir da cultura audiovisual. E, para além da aplicação desta teoria e suas
categorias no campo antropológico e psicossocial, por exemplo, a mídia apresenta-se como
um espaço significativo destas discussões (JODELET, 1993, p. 12). Como forma de ilustrar
os resultados da análise, também são apresentados seis quadros contendo as categorias já
citadas junto à descrição da cena, nº do episódio e temporada, título do episódio em inglês e
português, o tema e os subtemas que mais se destacam e uma breve explicação sobre as
lógicas de produção, exibição e consumo da série em questão.
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5 SOPHIA BURSET – “ORANGE IS THE NEW BLACK” (OITNB)
Lançada em 11 de julho de 2013, OITNB é uma dramédia que conta a vida de Piper
Chapman (Taylor Schilling), jovem da classe alta, condenada à prisão por tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro. A série tem três temporadas produzidas e disponibilizadas aos usuários
do serviço, respectivamente em 2013, 2014 e 2015, e uma quarta temporada já confirmada
para junho de 2016. Cada temporada conta com 13 episódios que têm cerca de 50 minutos de
duração cada. Centrada no universo prisional feminino, OITNB mostra o cotidiano de Pipper
e diversas outras mulheres na prisão bem como, pelo recurso de flashbacks, um pouco de suas
vidas antes da prisão. A história é baseada no livro homônimo de Piper Kerman, que conta
sua verídica história de passagem pelo sistema correcional americano ao longo de 13 meses.
Ao longo das temporadas, vamos conhecendo melhor cada uma das mulheres que estão na
fictícia prisão de Litchfield. A estrutura narrativa vai progressivamente se distanciando da
lógica de uma protagonista (Pipper) para evidenciar uma gama de personagens complexas e
que tensionam a perspectiva de heróis x vilões da grande maioria das narrativas audiovisuais.
Entre essas personagens encontramos Sophia Burset (fig. 1), uma das primeiras personagens
transexuais de uma série a ser vivida por uma atriz trans.
Sophia Burset (Laverne Cox) é uma transexual negra e trabalha como cabeleireira na
prisão. Antes do ingresso na prisão, pelo recurso do flashback, sabemos que seu nome era
Marcus, atuava como bombeiro e é casado com Crystal com quem tem um filho, Michael.
Marcus realiza a cirurgia de mudança de sexo, com o apoio da esposa, mas os custos para a
transição se tornam caros, perde o emprego e para pagar as dívidas, passa a roubar cartões de
crédito. O filho, que não aceita sua nova identidade, a denuncia e ela vai parar na prisão.
Esta personagem representa uma significativa inovação nas narrativas de ficção
seriada pois como afirmam Montoro e Dala Senta (2015, p. 15) “[...] uma personagem
transexual negra, com destaque na trama, é algo raro nas mídias de massa”. Além disso, como
seu corpo é mostrado várias vezes na narrativa, “[...]as tomadas com seu corpo nu permitem
que o espectador se familiarize com a estética trans, sem retoques, sem disfarces, sem farsas.
Outro aspecto a ser destacado é o fato de a personagem manter seu relacionamento com sua
esposa, demonstrando que sua transição não implica em outra orientação sexual. Deste modo,
a personagem contribui para problematizar as noções binárias que envolvem as identidades de
gênero. “Sophia transita pelas instâncias do masculino e do feminino com fluidez, não no
intuito de produzir identidades fixas, mas de transformar imagens enraizadas no imaginário de
gênero”(MONTORO, DALA SENTA, 2015, p. 15).
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Figura 1- Frame de OITNB - Sophia Burset
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6 NOMI MARKS– “SENSE8”
Sense8 é uma série dramática de ficção científica, produzida pelos irmãos Andy e
Lana Wachowski12 (Matrix) e J. Michael Straczynski (Babylon 5). Lançada em 05 de junho
de 2015, a primeira temporada tem 12 episódios com uma hora de duração cada. No dia
08/08, a empresa Netflix confirmou a renovação da série para uma segunda temporada em
2016 (data nada aleatória: é justamente o dia de nascimento dos oito protagonistas da trama).
A narrativa acompanha oito desconhecidos que passam a compartilhar sentimentos e
habilidades enquanto tentam evitar seu extermínio13. Os personagens vivem em lugares
diferentes do planeta e, aos poucos, percebem que têm profunda conexão, são sensates e estão
unidos pelo nascimento, por uma misteriosa morte e um grupo que começa a persegui-los,
possivelmente para serem estudados ou manipulados para algo. Os oito sensates são: Capheus
(Aml Ameen), motorista de ônibus em Nairóbi, Riley (Tuppence Middleton), uma DJ
islandesa que vive em Londres, Wolf (Max Riemelt), um arrombador de cofres berlinense,
Will (Brian J. Smith), policial de Chicago, Lito (Miguel Ángel Silvestre), astro da TV e
cinema mexicano, Sun (Doona Bae) empresária e lutadora de kickboxe de Seul, Kala (Tina
Desai), indiana prestes a se casar conforme as tradições locais e, finalmente, a transexual e
hacker Nomi Marks (vivida pela atriz transexual Jamie Clayton).
Nomi (fig. 2) é uma ativista política da causa LGBT e vive em São Francisco com a
namorada. Sofre com o preconceito da mãe que não aceita sua transformação e continua a
chamá-la pelo nome de batismo. É a primeira dos personagens a ser perseguida pelo grupo
que possivelmente está por trás de todo o mistério. A personagem protagoniza alguns dos
momentos mais dramáticos da série. Numa conversa com Lito, que não aceita sua
homossexualidade, Nomi conta como foi agredida não apenas verbalmente, mas também
fisicamente em sua adolescência. Por intermédio dela, muitos dos preconceitos vividos por
pessoas trans são representados. Nomi, diferentemente de Sophia, vem de uma família branca
de classe média rica. E mesmo que essa situação a favorecesse quando de suas atitudes ilegais
como hacker (especialmente acerca da invasão da rede de computadores do Pentágono
durante a guerra do Iraque), ainda assim, a transfobia sofrida dentro de casa aumentou a
disforia de gênero enfrentada pela personagem.

12

Lana é uma mulher trans e lésbica que passou por sua aceitação e transição especialmente a partir de 2012.
Sinopse da própria Netflix. Disponível em: <https://www.netflix.com/br/title/80025744>. Acesso em: 10 ago.
2015.
13
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Figura 2- Frame de Sense8 - Nomi e Amanita
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não pretendemos, nessas considerações finais, retomar as inferências a respeito dos
aspectos abordados e silenciados nas pesquisas sobre a visibilidade e a representação da
transgeneridade nas produções audiovisuais de ficção, uma vez que dedicamos aqui um terço
da discussão para este fim (no nível teórico e prático da análise). Pretendemos, no entanto,
nos ater a algumas considerações que consideramos relevantes nessa reflexão. Entre estes
pensamentos, o mais importante é a compreensão das séries Orange Is The New Black e
Sense8 como espaços de desconstrução de ideias cristalizadas sobre gênero, especialmente
sobre a mulher, sobre a mulher latina e negra, sobre a mulher transexual, sobre as diversas
orientações sexuais e formas de coexistência social.
Dessa forma, pode-se dizer que ambas as ficções analisadas são trans ally. Em outras
palavras, elas são (direta ou indiretamente) apoiadoras da causa trans ao retratar questões
como identidade de gênero, orientação sexual, transfobia, corpos abjetos, relacionamentos
familiares, empoderamento feminino, passabilidade compulsória, formas de transicionar e
patologização da transexualidade em obras ficcionais. No trabalho aqui proposto, com foco
sobre as personagens Sophia Burset e Nomi Marks, é nítido que o adjetivo de trans ally se
solidifica com as representações positivamente multifacetadas, já que propõem o debate da
transgeneridade para além da chacota, da desumanização ou da fetichização das personagens
– algo não muito corriqueiro em produções que apresentam estas pessoas sob uma aura
fortemente estigmatizante.
O binarismo homem/mulher, imposto cotidianamente desde antes de nosso
nascimento, limita as possibilidades de nossa constituição como sujeitos. O que ocorre, em
geral, é um processo de naturalização das diferenças. Quando elas se referem aos papeis e
atributos de gênero, serão estabelecidos que homens e mulheres (e nada poderia ir além desse
binarismo) têm características que lhes são peculiares. Esse processo de naturalização ocorre
por intermédio das instituições das quais vamos fazendo parte ao longo da vida, como a
família, a escola, a religião e, sobretudo, a mídia. Com seu amplo alcance, os meios de
comunicação constituem uma importante mediação na construção dos papeis e representações
das identidades de gênero. De um modo geral, os conteúdos midiáticos costumam ignorar, ou
ao menos não enfatizar, que entre o masculino e o feminino, categorias que também foram
social e historicamente construídas, há uma gama enorme de identidades, de sujeitos não
contemplados. No que se refere às identidades de gênero, podemos afirmar que “[...] a mídia é
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uma esfera social poderosa na construção de sentidos simbólicos – ou seja, a mídia é uma
tecnologia do gênero”14 (HOLANDA, 2007, p. 179).
Como podemos aprender com Sophia e Nomi, “[...] a natureza das dificuldades
enfrentadas [pelas pessoas trans] e os dispositivos de enfrentamento não são universais”
(Almeida, 2012, p. 516). Por isso mesmo, quanto mais foram evidenciadas as complexidades
das identidades pelos conteúdos midiáticos, notadamente os audiovisuais, tanto mais
alargaremos as representações sobre a alteridade e o respeito e, quiçá, sua aceitação e
compreensão.
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APROPRIAÇÕES CULTURAIS NO MUNDO GLOBALIZADO: O FLAMENCO
INTERCULTURAL1
Fernanda Gimenez2
Telma Nunes Gimenez3
RESUMO
A partir da premissa de que a globalização projeta identidades culturais desterritorializadas e
interculturais, este estudo buscou compreender, através de uma metodologia qualitativa com
estudantes e professores de flamenco, como este se insere nessa dinâmica. Por meio de
entrevistas, estudou-se como os indivíduos se apropriam do flamenco, isto é, como o
flamenco se manifesta na definição de suas identidades. Também buscou-se verificar, nestas
identidades, características que fazem do objeto de estudo uma expressão artística e cultural
de valor universal. Os resultados sugerem a possibilidade de apropriação desta arte e cultura
por pessoas de diferentes partes do mundo, mas também apontam a existência de uma forma
“autêntica” dessa manifestação artísitco cultural, associada a modos de vida típicos da
Andaluzia. Nesse sentido, o estudo apresenta na prática conceitos como o de glocalização e
culturas híbridas, de Robertson e Canclini respectivamente e abre novos questionamentos
sobre tradições e autenticidade nas manifestações artísticas e culturais.

Palavras-chave: Arte. Cultura. Flamenco. Globalização. Identidade.

1. INTRODUÇÃO
Vivemos hoje uma dinâmica cultural global que introduziu profundas mudanças na
relação entre cultura, identidade e território. A interação em nível global tornou-se o principal
motor para o desenvolvimento cultural e artístico, diluindo a exclusividade étnica ou nacional
destas manifestações. Nesse panorama, tornaram-se mais fortes os hibridismos e a
interculturalidade, tendo em vista a exacerbação da pluralidade de culturas em contato. É o
cenário que conhecemos como globalização.
A globalização é um fenômeno que ganha impulso com a evolução tecnológica e dos
meios de comunicação que ligam a produção de mensagens e produtos dentro de cada país e
1
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Comunicação – ENPECOM.
2
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entre os países. Insuflado pelo aumento da mobilidade, instaurou-se um intenso fluxo de
sistemas simbólicos e de significação, como o entretenimento, formas de consumo, mitos,
informações, notícias e produtos em todos os formatos e suportes físicos possíveis
(GOICOECHEA, 2011). Em suma, os intensos intercâmbios econômicos, políticos e
culturais, introduziu uma nova forma de ser e estar no tempo e no espaço. Especificamente no
campo da cultura, atualmente um indivíduo pode se identificar com diferentes culturas ou
assumir várias identidades culturais. As fronteiras nacionais que demarcavam filiações
culturais passam a ser superadas e, nesse sentido, vivemos um movimento rumo à constituição
de comunidades culturais ampliadas, não mais delimitadas por territórios ou etnias
específicas.
Essa globalização cultural é um processo duplo: estabelece certa uniformização ao
espalhar pelo mundo produtos e costumes, e, ao mesmo tempo, a partir da constatação de uma
sociedade global cada vez mais homogênea, emergem movimentos de fortalecimento das
singularidades, por meio do reforço de etnias e idiossincrasias locais frente à necessidade de
se sentir único e se diferenciar. Ou seja, a globalização promove movimentos de
universalidade e também de "localização", daí alguns adotarem o termo “glocalização” ao se
referirem aos intercâmbios atualmente impulsionados pelos avanços tecnológicos. O
flamenco, por ser uma manifestação artística e cultural com raízes historicamente marcadas, é
uma boa representação desta dinâmica, i.e. além de ser construído e mantido com base em
uma identidade (local) étnica e cultural, o flamenco está sendo construído e compartilhado
como um elemento de identificação para pessoas de diferentes locais (global).
Neste estudo buscamos evidenciar que a identidade flamenca não se restringe aos
ciganos andaluzes, outros andaluzes ou até mesmo de forma mais ampla com a Espanha, mas
é assumida por indivíduos de outras regiões do mundo. Deste modo, assume um caráter
intercultural, possibilitando identidades híbridas, nas quais os traços de cultura cigana e
andaluza se associam aos de outras culturas. Para explorar essa hipótese, foram entrevistados
estudantes e professores de flamenco na cidade de Sevilha, na Andaluzia. Neste texto
apresentamos primeiramente os construtos teóricos que orientaram a investigação e, em
seguida, trazemos os dados e a análise.
Concluímos apontando que o flamenco, ao mesmo tempo em que está vinculado desde
a sua origem à identidade do povo andaluz e ciganos andaluzes, com a globalização foi
desterritorializado e perdeu esse sentido de exclusividade territorial. Ao lado de seu sentido
original como marcador cultural da Andaluzia coexistem grupos que dele se apropriam na
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constituição de suas identidades. Assim podemos afirmar que o flamenco atualmente se
manifesta de modo heterogêneo, dando margem a maior interculturalidade.

2. CULTURA E IDENTIDADES EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO
Adotamos o conceito de que cultura é a herança social da humanidade que
alimenta as identidades individuais e sociais. A cultura, assim como as sociedades, é histórica
e dinâmica - se encontra em um determinado espaço e tempo e se relaciona com outras
culturas. Dessa interação se estabelecem os limites de cada uma, suas diferenças, práticas,
hábitos e costumes. Nesse sentido, cultura pode se referir a tudo que identifica a humanidade,
isto é, o que nos torna humanos, assim como é o que permite que cada um se diferencie
individual e coletivamente. A definição de Ribeiro quando distingue o substantivo na forma
singular ou plural é esclarecedora:
A noção antropológica de “cultura” significa atributos universais compartilhados por
todos os seres humanos. O termo “culturas” refere-se às variações concretas de tais
atributos em incontáveis contextos históricos e geográficos. Cultura, no singular,
também pode ser usada na descrição de uma forma única da experiência humana,
como na expressão “cultura Yanomami”. Assim, o mesmo substantivo pode
expressar um universal e os seus particulares, aspectos comuns a todos os seres
humanos, assim como experiências vivenciadas por apenas uma parte da
humanidade. Sob o guarda-chuva de um único atributo humano (cultura), as
diferentes culturas precisam ser compreendidas em sua pluralidade e em sua
capacidade de comunicar-se entre si. Cultura existe apenas através de culturas.
Cultura(s) pode(m), portanto, ser associada(s) a entidades universais, particulares ou
mistas. (RIBEIRO apud SOUZA, 2007, p. 6).

Esta definição nos parece adequada para caracterizar os processos culturais
decorrentes da globalização, que intensificam os fluxos e permitem que as culturas se
entrelacem, se hibridizem, determinem formas locais e, ao mesmo tempo, mantenham
características universais. Canclini refere-se às transformações identitárias resultantes desses
processos:
A conseqüente redefinição do sentido de pertencimento e de identidade, cada vez
menos organizada por lealdades locais ou nacionais e mais pela participação em
comunidades transnacionais ou de consumidores desterritorializadas (jovens ao
redor do rock, espectadores de televisão que seguem programas da CNN, MTV e
outros canais transmitidos por satélite). (CANCLINI, 1995, p. 24).4
4

“La consiguiente redefinición del sentido de pertenencia e identidad, organizado cada vez menos por lealtades
locales o nacionales y más por la participación en comunidades transnacionales o desterritorializadas de
consumidores (los jóvenes en torno del rock, los televidentes que siguen los programas de CNN, MTV y otras
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Deste modo, o que atualmente leva à formação de identidades são processos de
alteridade ou confluência entre referências globais e locais. Isto é, foi introduzida uma
variável nos regimes de pertencimento que desafia o pensamento binário global-local, pretobranco, culto-popular, nacional-estrangeiro, que nos leva a relativizar a noção de identidades
territorializadas. Grimson (2002) afirma que as identificações proveem das relações sociais e
seu contexto histórico, de forma que nenhum grupo humano é essencial ou naturalmente
étnico, nacional ou racial, mas que essas categorias são construídas a partir dos modos em que
um grupo se vincula aos outros, em determinado momento histórico.
Conceitos de identidade que a vinculavam à nação prevaleciam anteriormente a esta
visão. Eles estabeleciam a fronteira entre "nós" e "eles" e a cultura nacional era o que
determinava as identidades locais. Nessa perspectiva, os habitantes de um determinado espaço
deveriam pertencer a uma cultura homogênea e, portanto, possuir uma identidade única e
coerente (Canclini, 1995). Assim, ter uma identidade era o mesmo que ser parte de uma nação
com um território limitado e compartilhado com outras pessoas que vivessem nesta mesma
nação, falando a mesma língua, e possuindo os mesmos costumes.
A proposição de Grimson nos convida a refletir que nossa identidade, i.e. nosso desejo
de pertencer e ser apoiado por outros semelhantes, torna-se um processo contraditório e/ou
complementar entre a integração em um mundo cada vez mais interconectado e o reforço da
autonomia local como forma de resistência (luta para que as idiossincrasias não sejam
perdidas em vista de uma possível homogeneização).
Com isso, a formação da identidade tornou-se um processo de ativação e desativação
de diferentes filiações, de acordo com as situações e relações nas quais estamos inseridos, em
determinado tempo e espaço. Por um lado, pertencemos e participamos de culturas localizadas
e sentimos essas culturas como nossas, e, por outro lado, nos é oferecida a possibilidade de
formar outras alianças com outros grupos culturais e o fazemos. Segundo Canclini,
Em vez disso, as identidades pós-modernas são transterritoriais e multilíngues. São
estruturadas menos sob a lógica dos Estados que dos mercados; em vez de se
basearem em comunicações orais e escritas que cobriam espaços personalizados e
eram feitas através de interações próximas, operam através da produção industrial de
cultura, comunicação tecnológica e diferidos e segmentados bens de consumo. A
definição clássica socioespacial de identidade, referindo-se a um território particular,
tem de ser complementada com uma definição sociocomunicacional. Tal
reformulação deve significar, ao nível das políticas de identidade (ou culturais) que
estes, além de abordar o patrimônio histórico, desenvolvam estratégias a respeito
cadenas transmitidas por satélites).”
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dos cenários informacionais e comunicacionais, onde também se configuram e se
renovam as identidades. (CANCLINI, 1995, p. 30).5

Para aquele autor, como resultado desta nova forma de interação global, as culturas se
tornam híbridas, formadas a partir de elementos de identificação cultural provenientes de
todas as partes do mundo. Por hibridização o autor entende “estruturas ou práticas discretas,
que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”
(2009, p. iii)6. Continua ele:
As fronteiras rígidas estabelecidas pelos Estados modernos tornaram-se porosas.
Poucas culturas agora podem ser descritas como unidades estáveis, com limites
precisos baseados na ocupação de um território delimitado. Mas essa multiplicação
de oportunidades para hibridarem-se não implica indeterminação ou liberdade
irrestrita. A hibridação ocorre em condições históricas e sociais específicas, em meio
a sistemas de produção e de consumo as vezes, coercitivos, como mostrado nas
vidas de muitos migrantes. (CANCLINI, 2009, p. xiii).7

Outra perspectiva cultural da globalização é oferecida por Robertson (citado por
Steingress, 2004). Para este, não se trata da extinção de identidades étnicas ou nacionais, mas
sim uma adaptação das circunstâncias locais à perspectiva global.
Melhor dizendo, se trata de uma diversificação da vida social e cultural a partir da
projeção dialética do universal no local e a reação contrária, a projeção do local para
o universal. Assim, tendo em conta a ascensão do regionalismo e do localismo
cultural, Robertson prefere falar de "glocalização" para destacar que o processo de
globalização é, pelo menos na sua dimensão cultural, uma crescente integração e o
intercambio das culturas locais, que ocorrem no contexto da crescente consciência
de sua relação com o global como uma referência geral para os acontecimentos
sociais. (STEINGRESS, 2004, p. 8)8.

5

“En cambio, las identidades posmodernas son transterritoriales y multilinguísticas. Se estructuran menos desde la lógica de
los Estados que de los mercados; en vez de basarse en las comunicaciones orales y escritas que cubrían espacios
personalizados y se efectuaban a través de interracciones próximas, operan mediante la producción industrial de cultura, su
comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado de los bienes. La clásica definición socioespacial de
identidad, referida a un territorio particular, necesita complementarse con una definición sociocomunicacional .Tal
reformulación teórica debiera significar, a nivel de las políticas identitarias ( o culturales) que éstas , además de ocuparse del
patrimonio histórico, desarrollen estrategias respecto de los escenarios informacionales y comunicacionales donde también se
configuran y renuevan las identidades.”
6
“estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y
prácticas.”
7
“Las fronteras rígidas establecidas por los Estados modernos se volvieron porosas. Pocas culturas pueden ser ahora descritas
como unidades estables, con límites precisos basados en la ocupación de un territorio acotado. Pero esta multiplicación de
oportunidades para hibridarse no implica indeterminación, ni libertad irrestricta. La hibridación ocurre en condiciones
históricas y sociales específicas, en medios de sistemas de producción y consumo que a veces operan como coacciones, según
se aprecia en la vida de muchos migrantes.”
8
“Más bien se trata de una diversificación de la vida social y cultural a partir de la proyección dialéctica de lo universal en lo
local y de la reacción contraria, la proyección de lo local en lo universal. De esta manera, y teniendo en cuenta el auge de los
regionalismos y localismos culturales, Robertson prefiere hablar de "glocalización", para destacar que el proceso de
globalización consiste, al menos en su dimensión cultural, en una creciente integración y en el intercambio de las culturas
locales, que se producen en el marco de la progresiva conciencia de su relación con lo global como referente general de los
acontecimientos sociales.”
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Robertson também é citado por Khondker (2004) ao se referir aos processos
simultâneos de micro-globalização e macro-localização. Macro-localização é a ampliação dos
limites da localidade, e compreende ideias, práticas ou instituições locais. Já a microglobalização envolve a incorporação de certos processos globais no entorno local. Nessa
conceituação, os processos globalizantes não apagam as diferenças culturais nem forçam a
criação de um mundo uniforme e homogêneo, com uma única cultura global, mas torna
possível apropriar-se localmente da cultura universal e universalizar valores culturais locais.
Para mediar este processo entendemos que é necessário viver e compreender esta nova
realidade cultural sob o conceito da interculturalidade, no sentido de que este trabalha pelo
alcance de acordos significativos, não supondo a destruição das culturas, nem sua fusão em
uma única cultura, mas buscando uma disposição para a criação de um espaço onde possa
existir o diferente e este ser aceito sem desigualdades.
Para Canclini (2011), a interculturalidade está presente quando os grupos assumem ou
se apropriam de elementos que não lhe são próprios, “combinando-os e transformando-os”,
contribuindo para que se perca o sentido de exclusividade nacional ou étnica dos mesmos. É
uma situação dinâmica que trabalha para a promoção do diálogo e do encontro entre as
culturas.
A interculturalidade reconhece a diferença como um valor positivo e o pluralismo
cultural como um elemento dinâmico e criativo que traz benefícios para as sociedades. É
contra a hierarquia cultural e o etnocentrismo ao assumir que todas as culturas são igualmente
dignas de respeito, além de buscar pelo estabelecimento de uma comunicação cultural,
cooperação e solidariedade, que valorize o “outro”, o relativismo cultural e uma maior
abertura entre os grupos.
O flamenco é uma arte com raízes culturais locais que lhe impõem critérios de
autenticidade, ao mesmo tempo em que, cada vez mais, se internacionaliza e sofre
hibridismos. Consequentemente, esta arte está sendo realizada sob novas realidades, conta
diferentes histórias, ao mesmo tempo em que mantém suas características originais. É
exemplo de como global e local interagem, resultado da diminuição das fronteiras. Isto
ocorreu de tal forma que hoje podemos encontrar bons intérpretes de flamenco em qualquer
país. Houve um desenraizamento e reinterpretação posterior num ambiente sociocultural
diferente do original e esta nova realidade compreendemos sob o conceito de
interculturalidade.
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Portanto, a seguir detalhamos o flamenco como indicador de identidade local e forma
de expressão global para podermos entender melhor como atuam estes dois lados do
flamenco.

3. FLAMENCO: CULTURA LOCAL, ARTE GLOBAL
As raízes do flamenco e seu avanço como manifestação artístico-cultural é produto do
desenvolvimento histórico e social da Andaluzia (Espanha) e está diretamente relacionado a
grupos sociais específicos que o utilizaram como ferramenta de diferenciação, ou mesmo
como instrumento político. É exemplo vivo da relação entre identidade e o lugar onde se vive
e nasce, ou seja; o flamenco é identificado como algo que representa a Andaluzia, os
andaluzes e os ciganos andaluzes, embora, deva-se ressaltar, nem todos os andaluzes ou
ciganos se veem refletidos nesta arte.
Na história do desenvolvimento do flamenco, os ciganos andaluzes contribuíram com
determinadas características definidoras da sua estética e técnica. Além disso, esta
conformação do flamenco como algo cigano andaluz se materializa ao ser este fonte de
eventuais recursos – e uma atividade de trabalho mais ou menos estável para este grupo social
desde seu início.
Após a chegada do Romantismo na Espanha o componente cigano é destacado por
representar o exótico, que se identifica com a liberdade, com as expressões de emoções e
sentimentos não domesticados pela racionalidade moderna. O contexto social foi dos
impulsos de industrialização e urbanização - modernização da Espanha - que com a transição
do Regime Antigo para uma sociedade capitalista, viu cair a cultura tradicional e emergir uma
cultura popular em uma sociedade de classes. Neste contexto, o flamenco nasce com uma
vocação nostálgica e relacionada com a vida dos trabalhadores agrícolas e a minoria gitanoandaluza.
A Andaluzia do final do século XVIII e início do século XIX era uma região com
aguda hierarquização interna, com uma sociedade de classes fortemente polarizada, com uma
oligarquia de proprietários de terras por um lado e por outro campesinos e o proletariado das
grandes cidades. Os ciganos andaluzes formavam parte dessa classe popular andaluza, já que
campesinos, proletariados e ciganos andaluzes compartiam as mesmas condições de miséria,
opressão e marginalidade e estavam em contato direto uns com os outros.
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Com isso, a etnia cigana e a identidade cultural andaluza tornam-se um recurso que
gera prestígio, legitimidade e poder dentro do flamenco. No entanto, como vimos
anteriormente, as identidades culturais não são invariáveis. Eles variam por meio da
construção de mitos históricos que alimentam uma ilusão pela sua conservação infinita.
Também sabemos que as culturas, formas econômicas, políticas, línguas, leis, arte, etc.,
variam de acordo com os ritmos característicos de cada época e, principalmente, com base nas
constantes interações entre as diferentes esferas culturais. Assim, hoje o flamenco é uma
forma de arte com fortes conotações culturais, marca de uma comunidade étnico-cultural que,
com a globalização, foi desterritorializado. Ou seja, o flamenco já não mantém um
relacionamento exclusivo com a Andaluzia e seus grupos.
Por exemplo, em 2004, o Ministério do Turismo, Comércio e Esportes da Andaluzia
desenvolveu uma pesquisa para estudar o impacto socioeconômico do flamenco na região,
intitulado "A demanda por turismo de Flamenco". 2.250 questionários foram aplicados com
um nível de confiança de 95% e um erro amostral de 3%. Selecionamos os dados mais
relevantes que contextualizam o interesse e difusão global do flamenco:



Em 2004 a Andaluzia recebeu um total de 626 mil turistas que declararam o flamenco
como a principal razão para a sua viagem. Deste total, aproximadamente 351.186 fo-



ram correspondentes à província de Sevilla.
60,3% dos turistas de flamenco são estrangeiros, destacando-se os da França, Japão,



Alemanha e Itália.
Um dos destaques em segmentos turísticos do flamenco é o de academias de flamenco. Este grupo exerce o papel de importante atração econômica e cultural, porque representa uma poderosa alavanca para disseminação do flamenco no exterior. Entre os
turistas de academias de flamenco, destaca-se maior presença de estrangeiros (75,1%
dos estrangeiros e 24,9% de espanhóis).

Outros dados confirmam que estrangeiros do mundo todo se dedicam ao flamenco,
tanto na Espanha como em seus próprios países. Por exemplo, na França, desde 1989 realizase o Festival Flamenco em Nimes; cidades como Berlim, Dusseldorf, Dresde e Hamburgo
promoveram festivais de flamenco em 2006; neste mesmo ano ocorreu a Flamenco Bienal da
Holanda. Nos Estados Unidos acontece o Flamenco Festival USA desde 2001. Este festival
passou por cidades como Doha, São Paulo, Moscou e Bruxelas. Mais recentemente, em 2014,
ocorreu a primeira edição do ‘Festival Internacional de Cante de las Minas’ para artistas
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flamencos japoneses, organizado pela Associação Nipônica de Flamenco (ANIF), criada em
1990 e que atualmente se consolida como a principal instituição japonesa dedicado ao estudo,
ensino e difusão da arte flamenca.
Entretanto, da mesma forma que o flamenco se expande globalmente, ocorre um
movimento de localização, quer dizer, o flamenco tem suas raízes e tradições reivindicadas
por aqueles que o consideram como seu “originalmente”. Encontramos prova através de
depoimentos de artistas de flamenco no livro de Alfredo Grimaldos, “História Social do
Flamenco”, de 2011. Para ele, na atual configuração das culturas, o flamenco está perdendo
suas raízes. Estilos de cantos antigos não se fazem mais, e até mesmo a diversidade de estilos
de canto flamenco que derivam de pequenas localidades da Andaluzia não são mais
produzidos, o que se revela na declaração do guitarrista Manuel Morao:
A arte não pode se globalizar porque perde sua personalidade-insiste Manuel Morao.
A melhor coisa que poderia acontecer seria que o flamenquito saisse de moda e que
ao flamenco se voltassem apenas aqueles que verdadeiramente o sentem. Que se
acabasse o esnobismo e confusão. Voltariam a aparecer meninos interessados em
olhar para trás e se refugiar em suas próprias raízes. (GRIMALDOS, 2011p. 22).9

Essas tensões entre sua dimensão identitária e sua dimensão artística são o que
marcam o flamenco hoje. Destacamos também que, por sua estética universal, permite
compreender e expressar a humanidade, se configura como algo por que qualquer pessoa
possa se interessar.
Steingress (2004) referindo-se à origem romântica do flamenco esclarece este
ponto. Segundo ele, a morte, o luto, o amor e desgosto, prisão e justiça, sentimentos trágicos e
o contraste com o amor delirante e a vontade para aceitar as coisas da vida são os temas
dominantes nesta arte, e esta representação de uma vida dura e penosa e das pequenas alegrias
também pode ser encontrada em outras regiões do mundo, o que permite que o flamenco se
torne uma arte que comunica universalmente.

Embora seja verdade que cada região e cada povo tem a sua maneira peculiar de
sentir e expresar, o universal, que é a característica mais proeminente de arte, nos faz
entender e compartilhar com o outro. Melhor dizendo, a arte permite entender e
compartilhar o que homens e mulheres, independentemente de sua aparência, sua
cultura e suas visões, sofrem ou desfrutam durante o decorrer da vida.
(STEINGRESS, 2004, p. 58)10

9

“El arte no se puede globalizar porque pierde su personalidad- insiste Manuel Morao. Lo mejor que nos podría
ocurrir sería que el flamenquito pasara de moda y que fueran al flamenco sólo los que de verdad lo siente. Que se
acabara el esnobismo y la confusión. Volverían a aparecer chicos interesados en mirar atrás y refugiarse en sus
propias raíces.”
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Portanto, acreditamos que o flamenco, no novo contexto cultural que estamos vivendo,
pode ser considerado intercultural, pois se forma e existe através de diferentes grupos que
entram em relações de trocas, negociação, conflitos e empréstimos recíprocos. Essa troca é
conflitual, pois trata de juntar global e local.
Tomando como referência a interculturalidade, este conflito não pode ser reprimido,
mas sim gerenciado e orientado para que contribua no desenvolvimento das culturas e dos
indivíduos. A interculturalidade é o contexto a partir do qual podemos desenvolver novas
procuras internas e externas para reinventar identidades e, simultaneamente, expandi-las para
outros lugares. Assim, acreditamos que atualmente a interculturalidade se consolida como um
novo atributo para o flamenco – o flamenco compartilhado e formador de identidades em um
coletivo global, no qual os mitos originais não funcionam como mitos hierarquizantes e ainda,
que nos faz questionar sobre a existência de um único flamenco ou a vários.
3.1 O FLAMENCO POR SEUS AFICIONADOS
A partir do referencial teórico apresentado, buscamos investigar, através de
entrevistas de perguntas abertas, realizadas em agosto de 2014, como aficionados do flamenco
o definiam e como se referiam a suas possíveis transformações, de que modo suas identidades
estavam a ele relacionadas e se o circunscreviam na territorialidade da Andaluzia. Em suma,
procuramos verificar se os participantes corroboravam a caracterização do flamenco como
intercultural.
Os perfis selecionados foram de estudantes estrangeiros de baile flamenco que
estavam em Sevilha (Andaluzia) para uma temporada de estudos e professores andaluzes de
‘baile flamenco’ da mesma cidade. Sevilha, como se sabe, é uma cidade com forte
concentração de escolas de flamenco e uma das mais procuradas pelos estrangeiros para o
aperfeiçoamento de aprendizado dessa arte baile. Estes dois perfis representam uma parte do
coletivo mencionado neste trabalho, já que um grupo representa os pensamentos “locais”
(andaluzes) e o outro, pensamentos “globais” (estrangeiros), e a ideia foi contrastar estes dois
pensamentos.

10

“Aunque es verdad que cada región y cada pueblo tiene su peculiar forma de sentir y expresarse, el carácter
universal, que es la característica más destacada del arte, debe hacernos comprender y consentir los unos con los
otros. Mejor dicho: el arte hace comprender y consentir lo que hombres y mujeres, independientemente de su
apariencia, su cultura y sus visiones, sufren o gozan a lo largo de la vida.”
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No total foram entrevistados cinco aficionados estrangeiros matriculados em cursos
de flamenco e cinco professores de baile flamenco (andaluzes), da província de Sevilha. Os
professores foram contatados por trabalharem em escolas de baile daquela cidade e os alunos
foram identificados a partir da visita nestas escolas. O quadro a seguir traz o perfil dos
entrevistados. Para assegurar a privacidade dos entrevistados seus nomes não foram expostos.
Ao invés, utilizamos um código de PA para os professores andaluzes e AE para os alunos
estrangeiros.
Quadro 1: Perfil dos entrevistados(professores andaluzes de baile flamenco)

Identificação

Nacionalidade

Idade/Sexo

Residência

Formação

PA1

Espanhola

42 anos,
feminino

Sevilha

Formação exclusiva em baile
flamenco

PA2

Espanhol

31 anos,
masculino

Sevilha

Licenciado em Psicologia e
Baile Flamenco

PA3

Espanhol

45 anos,
masculino

Natural de e residente
em Sevilha

Formação em baile flamenco

PA4

Espanhol

46 anos,
masculino

Natural de Morón de la
Frontera e residente em
Sevilla

Formação em baile flamenco

PA5

Espanhola

36 anos,
feminino

Natural e residente em
Sevilha

Licenciada em Educação
Física e Baile Flamenco

*Observa-se que todos os professores possuem formação específica na dança flamenca e, em sua maioria, são
sevilhanos.

Quadro 2: perfil dos entrevistados (alunos estrangeiros)
Identificação

Nacionalidad
e

Idade/Sexo

Residência

Formação

Função

Jerusalém

Engenheira
agrônoma

Free lance
de
serviços.
Nunca
atuou como
engenheira
agrônoma.

AE1

Israelense

33 anos,
feminino

AE2

Mexicana

33

anos, Cidade

do

Especializada

em

Bailaora e
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feminino,

México

Dança Espanhola e
Coreografía

30 anos,
feminino
.

Santiago

Formada
em Estilista de
Estilismo em Moda moda
e
bailaora

AE3

Chilena

AE4

Francês

54
anos, Paris
masculino,

AE5

Paraguaia

32
anos, Residente
feminino,
Curitiba
(Brasil).

em

coreógrafa

Formada em Baile

Professor
de
baile
flamenco

Formada em Baile

Bailaora e
professora
de
flamenco.

*Todos os entrevistados tinham contato com flamenco há pelo menos 10 anos e alguns atuavam como
professores, e buscavam aperfeiçoar-se.

As entrevistas foram gravadas e transcritas; a partir de codificação léxico-semântica
chegamos às seguintes categorias: 1) O que é o flamenco 2) Identidade flamenca 3)
Geografias do flamenco e 4) Flamenco contemporâneo.
3.1.1 O que é o flamenco
Nesta categoria foram selecionados trechos nos quais os entrevistados definiam o
flamenco e/ou apontavam seus elementos constitutivos. Naturalidade e improvisação foram
considerados essenciais pelos professores andaluzes, embora não o vissem exclusivamente
associado a Andaluzia:
PA1: la libertad de lo espontaneo, la libertad de lo indomable, de lo que se vive en el
momento, de lo que sale en este momento. […]Esa naturalidad puede tener cualquier
persona, sea de donde sea.
PA2: Entonces el flamenco para mí es una forma de vida. […]Aunque haya nacido
aquí en Andalucía, es universal porque es una cosa de las personas, de la humanidad.
Entonces yo creo que cualquiera persona del mundo puede crecer o potenciar este arte,
porque es universal.
PA3: en el flamenco se puede expresar el amor, el desamor, la tristeza, la alegría. El
flamenco es una cosa que donde tu puede realmente expresar lo que siente.
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PA4: El flamenco sobre todo es una expresión. […]Es una forma de expresión, de
nuestra tierra, bueno, de nuestra tierra y ya está extendido mundialmente.
Os alunos, por sua vez, enfatizaram o caráter artístico do flamenco:
AE1: Es una pasión, una manera de vivir.
AE2: Yo creo que el flamenco es un ejercicio de comunicación, donde la gente quiere
decir, quiere hablar, quiere contar, quiere decir que se siente triste o alegre.
AE3: El flamenco es una música y danza y arte en general, digamos que incluye todas
las expresiones de manera mucho más que la música y la danza. Es gestos, y manera
de vivir, manera de sentir también. Eso, que viene de Andalucía y tiene una manera
suya particular, como muy fuerte y que para mí engloba como un sentir universal, una
manera de ver universal el mundo...
AE 5: El flamenco es una forma de expresar, es un arte que te da la posibilidad de
expresar sus sentimientos a través, en este caso para mí, del baile, a través de los
movimientos, también es un arte que te permite comunicarte con los otros elementos
del flamenco, a través del sentimiento.
Por outro lado, ainda que não considerado exclusivo da Andaluzia, os elementos
caracterizadores do flamenco foram associados a uma tradição, tanto por professores como
por alunos, como mostram os excertos abaixo:
PA1: “La naturalidad en el cante, la naturalidad en el toque, la naturalidad en el baile.
Eso es lo que hace a esa persona que baila, canta o toca flamenco. Es muy difícil hoy
en día ser natural. Se puede hacer las cosas muy difíciles pero naturales, no
estudiadas.”
PA2: “Pues claro no es lo mismo el flamenquito, hay muchas personas que escuchan
música no, que aunque no es flamenco, se puede confundir. Flamenco es soleá,
seguiriya, y eso lo da la escucha.” “Entonces que cada uno sea sincero, natural,
consigo mismo y que haga un arte que sea suyo. Eso sería flamenco de calidad, que
cada uno lleve su propio arte…”
AE3: “La esencia del flamenco sería como la manera de bailar la música, el flamenco.
Puede tener distintas formas, pero igual se está respirando de cierta manera,
rematando, o esperando…Esos códigos que pueden tener distintas formas, distintas
maneras de gesticularlo, pero que son lo mismo al final.” “Y siempre está lo
tradicional que creo que va a seguir siempre, como una línea continua, que no se va a
perder, que son los gitanos, que viene de sus dinastías, que tienen un conocimiento
antiguo y creo que van a seguir así siempre. Y está bien que sea así porque es su rol de
conservar, de preservar su cultura, y mientras menos se cambie yo creo que más se
preserva, se conserva.”
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AE5: “yo creo que el arte es libre y le permite a cada uno expresar de la forma que
siente, lo único que sin perder el respeto a estas personas que, en este caso para mí, a
los gitanos, que estamos utilizando el arte de ellos, que para mí sí merece respeto…O
sea, para mi es importante beber de esa esencia aunque mi esencia sea otra, tener el
contacto con esa esencia de algo que me atrae demasiado, pero agarrar esta esencia,
unir a la mía, y que sea otra cosa. No digo que es importante ser gitano y que si no
eres gitano no eres flamenco. No. Pero sí para mi es importante entender la forma que
sienten ellos el flamenco para que yo pueda por lo menos imaginarme lo que es ser
flamenco desde ese punto de vista.
3.1.2 Identidade flamenca
Nesta categoria foram selecionados os trechos nos quais os entrevistados se
posicionavam em relação ao flamenco. Nota-se que o flamenco atua como um exercício de
expressão integrado à vida dos entrevistados, tanto professores quanto alunos. Alguns o vivem
com mais intensidade (o que não depende de ser andaluz) e outros o levam junto com outros
hobbies e atividades:

PA2: “forma de escape, mi vida, cuando bailo o cuando ensayo, digamos que las cosas
de tu vida pues te olvidan y te mete como en un sueño…Y aparte de eso, bueno porque
me gusta”.
PA5: “Me comunico bailando. Mi cuerpo necesita bailar, y escuchar música, entonces
para mí es una necesidad, una expresión, un modo de vivir. Para mí lo aporta todo y lo
que es nuestra cultura.”
AE1: “Yo creo que sí (soy flamenca), a veces me pasa que siento que estoy muy lejos
del flamenco… Es que en mi país es más difícil vivirlo, yo no soy muy flamenca.
Tengo otras cosas que me gustan.
AE3: “Sí, me identifico pero claro para mí, como la manera de vivir así flamenca no
es tan familiar porque claro yo vengo de Chile, de una familia que tiene sus
costumbres, de un pueblo que tiene su cultura, entonces para mí no es algo que lo día a
día lo viva, sino que como una parte cada vez más grande de mí. Yo me he tenido que
meter en este mundo pero no lo vivo así como natural.”
3.1.3 Geografias do flamenco
Nesta categoria foram considerados os trechos nos quais os entrevistados procuravam
explicitar o que entendiam por “ser flamenco” e se o associavam à Andaluzia. As respostas
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indicam a possibilidade de se reivindicar uma identidade flamenca, de apropriar-se dela,
como exemplificam os excertos:
PA1: Hombre, el flamenco es de aquí. […] te puedes enamorar quinientas cosas y eres
flamenca porque está enamorada de esta cultura. De ese hecho, de ese amor que tú le
tienes a esa cultura te hace ser flamenca, pero no has vivido lo que ha vivido un
flamenco. […] Hay gente que es extranjera que son más flamencas que los propios
flamencos.”
PA2: Entonces yo creo que cualquiera persona del mundo puede crecer o potenciar
este arte, porque es universal. Aunque sea de origen aquí pero, cualquier persona con
el tiempo puede llegar a aprenderlo, a dominarlo.
AE2: Se va hacer bien en medida, es patrimonio de la humanidad, ahora sí todo
mundo puede decir “con permiso, esto es mío” y desde lo mío genero un flamenco y
creo cosas, pero si yo aspiro a ser igual a las de aquí, nunca lo voy a ser porque no
nací aquí, porque no es mi cultura, no es mi cielo, mi sol, mi viento.” “Yo digo mis
cosas a través del flamenco. Por ejemplo, en un baile tradicional como la alegrías, yo
trato de que algún soniquete suene a un zapateado de mi tierra.” “Pienso que no es
frontera, sólo hay que trabajar mucho. Ahí está la cosa, y también pienso que no hay
nadie más estudioso del flamenco el extranjero.
AE5: Yo he conocido a gente de otros países que son tan flamencas o más que mucha
gente que conocí en España mismo.
3.1.4 Flamenco contemporâneo
Os trechos nos quais os entrevistados refletiram sobre os desenvolvimentos do
flamenco e sua caraterização na atualidade revelaram percepções de que este está se
transformando, cedendo às pressões de mercado e valorizando aparências, em contraste com
uma forma mais autêntica ou pura, vinculada à naturalidade.
PA2: Antiguamente el flamenco era una cultura, era un género un poquito más
reducido, pocas personas lo hacían, con mucho conocimiento claro. Hoy el flamenco
es mucho más amplio, llega a todos los sitios, teatros, niveles, y eso es muy bueno, da
la oportunidad que todo el mundo conozcan el flamenco, que antes no lo conocían.
PA3: El flamenco de hoy día es una cosa que ya no sabe lo que vas a ver. Porque ha
cambiado en todo. Porque antes tu decía yo voy a un festival de flamenco y tu sabía
que iba a ver flamenco, pero tú te vas ahora a una bienal o te va a un festival de jerez y
ya ve a un fulanito bailar, pero no sabe lo que va hacer, con que puede salir.
PA4: Hay algunos aspectos que no me gustan que son porque pierden identidad. Ya es
una cosa que puede estar muy unido al contemporáneo. Eso me preocupa. Luego lo
acepto pues cada uno expresa como quiera, pero para mí no lo llamo flamenco.
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AE1: Para mi está muy bonita lo que hacen ahora, con un poco de mezcla, pero a mí
me gusta más de antiguo, Flamenco más puro. El Flamenco puro como algo que está
un poco salvaje, flamenco gitano, flamenco de una persona que es de aquí, pero no
tienes que ser así.
AE2: Yo creo que ya nada es puro, fíjate, empieza siendo una fusión me sorprende que
ahora no quieren que haya fusiones. Es el principio del flamenco. Yo pienso que lo del
puro es delicado no, pienso que la gente lo usa para decir eso es como se debe hacer,
este es como yo lo aprendí, como lo enseñó mi madre, mi padre, mi tío, mi vecino.
Pero que es complejo decir puro.
AE5: Veo que las personas cada vez lo toman el flamenco y se sientan en la libertad de
expresar, cada uno a su forma, de expresar el flamenco. Yo no soy contra de eso, yo
creo que cada uno tiene su forma de sentir siempre que sea verdadero, lo único que
digo es que la esencia nunca se puede perder. Porque cuanto más se va perdiendo, más
va perdiendo el sentido de lo que es realmente el flamenco.
3.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A partir dos dados, uma primeira constatação do estudo foi que, represente o flamenco
um vínculo cultural ou não, esta arte está sendo compartilhada tanto pelos andaluzes como
não andaluzes. O flamenco aparece em suas identidades da mesma maneira, pois para ambos
os grupos é utilizado como forma e/ou instrumento de expressão. Esta é uma indicação de
interculturalidade, decorrente da estética universal do flamenco. Ainda assim, o “flamenco
gitano” ou “flamenco autêntico/verdadeiro” são etiquetas que seguem existindo.
Esse contexto intercultural faz com que o que entendemos por “ser flamenco”
apresente muitas variantes e não encontramos uma definição única. Ao mesmo tempo em que
há uma conexão com a história social, política e cultural da Andaluzia e os povos que viveram
ali (o que alimenta os estereótipos), cada indivíduo também é livre para se sentir flamenco/a,
da maneira que entende o que seja ser flamenco, para se apropriar dele e torná-lo elemento de
sua identidade.
O “ser flamenco”, conforme a definição de Canclini é algo híbrido: é a união da
estrutura local com a global que gera uma nova prática/estrutura/conceito/entendimento do
que seja o flamenco, pois não andaluzes são livres para se consideram flamencos e até mesmo
aportam com elementos de outras culturas ao flamenco, ao mesmo tempo em que os laços
culturais com a Andaluzia não são negados e seguem imprimindo características na definição
do “ser flamenco”.
De qualquer forma, ainda que o flamenco possa ser uma fonte de identidade própria ao
permitir a existência de um espaço intercultural e independente do território ao qual está
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conectado desde a sua origem, durante as entrevistas se notou a dificuldade em exemplificar o
que é “ser flamenco” sem fazer referências as especificidades culturais da Andaluzia. Isto
entendemos como um obstáculo para que o flamenco seja uma fonte de identidade própria
pois alimenta etiquetas como flamenco “de verdade, autêntico, gitano”. Ao mesmo tempo,
ambos grupos aceitam e enxergam a dimensão global que possui o flamenco atualmente.
Isto representa a dinâmica da “glocalização” de Robertson, um movimento cultural
dialético entre global e local, no qual há uma crescente integração e intercambio entre culturas
locais, e a conscientização da relação destes “locais” com o global.

4. CONCLUSÃO
Por meio deste estudo constatamos que, para os entrevistados, o flamenco é
traço de identidade compartilhado por pessoas de diferentes culturas, pois tem a capacidade
de expressar emoções humanas e promover questões que importam além do seu contexto
cultural, geográfico e histórico original. Junto a esta capacidade, a globalização quebrou as
barreiras étnicas e nacionais do flamenco e o compartilhou entre um coletivo heterogêneo,
com base na interculturalidade.
Entretanto, também se percebe a relevância que a cultura local ainda tem para as
pessoas e como os movimentos globais não excluem a sua importância e manutenção.
Encontramos que a cultura andaluza não é uma barreira ou uma fronteira na execução da arte
flamenca, mas um elemento importante para o seu entendimento como manifestação artística
e cultural. Também, mesmo com a globalização e a sua expansão pelo mundo, seu contexto
cultural, geográfico e histórico original não se desvanece e continuam sendo reproduzidos
seus mitos e sua importância como marcador cultural de uma região e de uma etnia.
Por isso, pensar o flamenco como fonte de uma identidade própria é algo possível mas
ainda nebuloso, já que levantamos que algumas compreensões do que seja “ser flamenco” não
estabelecem como condição ter nascido na Andaluzia ou ser membro do grupo étnico cigano
andaluz. O “ser flamenco” apresentou-se como algo plural, paradoxal e mutável, reflexo de
processos globais, nos quais os fenômenos de identificação cultural se mostram cada vez
menos nítidos e permanentes.
Por fim, identificamos que o flamenco é uma manifestação artística e cultural que
segue viva, mudando, evoluindo, se diluindo e difundindo pelo mundo, mas que também
possui tradições e traços que o definem. Nesse sentido vemos emergir o temor de que
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determinadas tradições não sobrevivam a essa pluralidade cultural e hibridismos do mundo
global. Entendemos que as tradições são importantes para o entendimento das linguagens
artísticas culturais, mas também sabemos que nem tudo sobrevive ao longo da evolução das
sociedades. É nesse cenário que aparecem etiquetas ideológicas e comerciais como “flamenco
gitano”, “flamenco puro” ou uma procura desenfreada pela autenticidade das coisas. A partir
disso encerramos com novas perguntas para as quais não temos respostas:
- Que relevância seguirá tendo o “autêntico” em sociedades interculturais?
- É possível manter tradições sem etiquetas ideológicas?
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COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E CULTURA: REPRESENTAÇÕES DA
ARGENTINA NA FOTOGRAFIA DO FILME O SEGREDO DOS SEUS OLHOS1
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RESUMO
Analisa-se a fotografia do filme argentino O Segredo dos Seus Olhos (2009), do diretor Juan
José Campanella, com direção de fotografia de Félix Monti. Foi realizada análise da parte
técnica, com ênfase na fotografia de cinema, a partir dos planos, ângulos, enquadramentos,
corte, iluminação e cores. Identificou-se na narrativa os elementos que estão presentes junto
ao personagem principal como cenário e figurino; e foi destacada a parte simbólica com base
nos signos de argentinidade. Em relação à metodologia aplicada, foi realizada uma análise
fílmica da obra, sendo de natureza bibliográfica e analítica. Os resultados apresentam a
utilização frequente de primeiro plano overshoulder, plano-sequência e plano sem corte, além
da presença de signos de argentinidade nos personagens e nos objetos ilustrativos das cenas,
como forma de comunicação cultural por meio do audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE: cinema argentino; fotografia de cinema; audiovisual; comunicação;
cultura.
1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o cinema argentino tem passado por transformações e ganhado
notoriedade pela sua variedade de tendências. Essa transição, que vem despertando a atenção
do público, é conhecida como o novo cinema argentino, e compreende da década de 1990 até
os dias de hoje, tendo por destaques filmes como Plata Quemada (2000), O Filho da Noiva
(2001), Clube da Lua (2004), Abutres (2010) e Medianeras (2011). O novo cinema argentino
é composto por um conjunto de filmes heterogêneos que buscam impressionar o público
argentino e também ganhar espaço no mercado cinematográfico internacional, conforme
Araújo (2003).
A grande parte dos filmes que compreende o novo cinema argentino expressam o
contexto histórico e cultural em que o país se apresenta hoje. Pode-se citar, por exemplo, o
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filme de Sebastián Borensztein, Um Conto Chinês (2011), que evidencia a relação do
argentino com o imigrante. A imigração dos chineses em massa na Argentina teve início nos
anos 1990, e percebe-se cada vez mais a busca da parte dos chineses e a conquista por espaço
no mercado interno de Buenos Aires, explica Yanakiew (2012).
Estas relações também podem ser encontradas em O Segredo de Seus Olhos (2009),
de Juan José Campanella, ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2010. O filme
é uma adaptação do livro A Pergunta dos Seus Olhos (2005), de Eduardo Sacheri. O fato do
filme ter ganhado o Oscar tornou o longa-metragem conhecido em diversos países pela sua
narrativa e fotografia que explora a arquitetura da cidade de Buenos Aires. O filme recebeu
críticas favoráveis sobre sua direção de fotografia, e recebeu prêmios importantes nesta área
técnica como o do Cinema Writers Circle Awards (Espanha, 2010) e o Argentinean Film
Critics Association Awards (Argentina, 2010), entre muitos outros.
É a partir desse âmbito do longa-metragem que se problematizou acerca do objeto de
estudo: de que forma é construída a composição das cenas do filme O Segredo dos Seus
Olhos? Como a fotografia é desenvolvida? Diante desse questionamento, o estudo teve como
objetivo analisar a fotografia do filme O Segredo dos Seus Olhos (2009). E, como objetivos
específicos: analisar a parte técnica, com ênfase na fotografia de cinema, a partir dos tipos de
planos, ângulos, enquadramentos, corte, iluminação e cores; identificar na narrativa os
elementos que estão presentes junto ao personagem como cenário e figurino; e destacar a
parte simbólica com base nos signos que representam a cultura argentina.
2. CINEMA ARGENTINO
Na Argentina, “as verdadeiras projeções de filmes só foram possíveis graças aos
cinematógrafos dos irmãos Lumière, com os quais realizaram uma série de apresentações no
teatro Odeón de Buenos Aires, em 28 de julho de 1896”, (SCHUMANN, 1987, p. 16). Mas, o
cinema argentino só começou a criar raízes a partir do primeiro longa-metragem: La Bandera
Argentina, produzido em 1897, pelo francês Eugenio Py. Pode-se dizer então que o cinema
argentino tem seu início quase que do mesmo modo ocorrido em todos os outros países da
América Latina. Primeiramente com a chegada do cinematógrafo e depois as primeiras
exibições avulsas. (BILHARINHO, 1996).
A sétima arte na Argentina começa a crescer e a se estabelecer em 1915, devido à
grande recepção por parte da população nativa, do filme Nobleza Gaucha (1915), dirigido por
Humberto Cairo, Eduardo Martínez e Ernesto Gunche. Para Getino (1998), Nobleza Gaucha
695

é, talvez, o primeiro filme argentino que debatia, com um certo grau crítico, alguns aspectos
sobre a realidade do país naquele momento. “Este melodrama social abriu à Argentina novos
caminhos artísticos e econômicos” (SCHUMANN, 1987, p. 17).
Entre os anos de 1915 e 1921, mais de cem filmes foram produzidos, dentre eles: Una
Noche de Garufa (1915), El Tango de la Muerte (1917) e La Gaucha (1921), todos esses
realizados pelo ator e diretor argentino, José Agustín Ferreyra, (BILHARINHO, 1996).
Segundo Getino (1998), o cinema de Ferreyra expressa uma parte intelectual da argentina,
definindo uma fisionomia nacional autônoma.
Getino (1998, p. 17) diz que a crise de 1929 incitou o crescimento industrial de
alguns países da América Latina, em especial a Argentina. “A indústria cinematográfica
crescia ininterrompidamente. Em 1932, rodaram só 2 filmes, mas foram 6 em 1933, 13 em
1935, 28 em 1937 e 50 em 1939.”. Segundo o autor, alguns dos fatores que desencadearam o
repentino crescimento cinematográfico no país foram: existência de uma experiência
industrial, técnica e comercial; a inserção do tango como um fácil recurso de comunicação; e
incapacidade dos Estados Unidos de conservar o mercado cinematográfico de fala hispânica.
Em 1942, a indústria cinematográfica argentina chegou ao ponto de perder sua
autenticidade e todo seu realismo. Para Getino (1998), os cenários naturais foram substituídos
pelos gigantescos estúdios hollywoodianos. A linguagem também se modificou. “Procuravase responder ao gosto da burguesia orientada a Europa, e quando isso não deu resultados
esperados, se chegou a imitar o cinema mexicano, que já se havia convertido em um sério
competidor no mercado latino-americano” (SCHUMANN, 1987, 21). A Segunda Guerra
Mundial também foi um elemento crucial para o cinema naquele momento, visto que
dificultou a importação de matéria-prima.
Após o regime do militar Juan Domingo Perón (1955), a indústria Argentina começou
a se desmantelar. A crise econômica e política paralisaram a indústria cinematográfica e
modificaram sua estrutura. Na concepção de Schumann (1987), houve uma baixa na produção
cinematográfica devido à falência de várias empresas e aos estúdios que tiveram que fechar
suas portas. O autor também reforça que os filmes dessa época marcaram alguns aspectos da
realidade nacional, como as vivências do exílio. Um exemplo disso foi o primeiro filme
argentino a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro: La Historia Oficial (1985) que faz
retratação das tragédias geradas no país durante a Ditadura Militar (1976-1983).
Era difícil de se esperar que o cinema argentino superasse rapidamente seus problemas
estruturais e estéticos, ainda mais depois da Ditadura Militar. O Neonovo Cinema Argentino,
este demarcado pela democracia, definiu com maior precisão o caminho do cinema argentino.
696

“Se trata, por isso mesmo, de um cinema que sempre procura pela construção do futuro, sem
deixar de olhar para o passado, mas buscando o caminho até uma Argentina humana, pacífica
e democrática”. (SCHUMANN, 1987, p. 51).
3. O NOVO CINEMA ARGENTINO
O destaque maior do cinema nacional inicia no novo cinema argentino. Essa transição
compreende dos anos 1990 até os dias de hoje e, segundo Gamarra (2008), suas obras contam
com histórias simples e extremamente humanas, com forte presença de elementos narrativos e
estéticos do típico melodrama latino-americano. A autora destaca também o fato de o país,
durante essa passagem, ter vivenciado um período econômico um tanto quanto conturbado.
“Neste contexto de crise econômica, a Argentina vê o seu cinema ganhar espaço e
reconhecimento mundial, via críticas e grandes festas de premiações”. (GAMARRA, 2008, p.
02).
É notória a aproximação do novo cinema argentino com o cinema independente.
“Seus temas, iguais ao do cinema independente, refletem o pensamento, a fala e as vivências
da sociedade argentina por meio de uma linguagem cinematográfica inovadora que revela,
com uma alta dose de realismo, a problemática do lugar e do momento em que se produz”
(ANDRÉ, 2007, p. 43).
O novo cinema argentino se afasta do seu cinema de outras épocas, a partir do
abandono do tom declamativo e quando passa a introduzir no seu cinema contemporâneo, os
problemas argentinos atuais, além de enfatizar as gírias utilizadas pelos argentinos, como o
“che” e “vos”, explica Rangil (2007). Se distancia também no momento em que os novos
diretores produzem filmes que utilizam um realismo despojado, reforça a autora. Pode-se
dizer então que o novo cinema argentino busca por uma temática e estética própria, e os
personagens retratados nos filmes tentam conquistar um lugar no mundo, segundo Neveleff
(2008).
4. A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA
O cinema é uma arte que atende públicos de países de distintas culturas. É por esse
motivo que o cinema possui uma linguagem própria, e a emprega para dar sentido ao filme e
para que seus espectadores compreendam o conteúdo que lhes é apresentado. Hunt, Marland e
Rawle (2013, p.09), referem-se à linguagem cinematográfica como “formada por diferentes
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linguagens, todas subordinadas a um meio”. A construção do sentido se dá por meio de
planos, enquadramentos, movimentos de câmeras, ângulos e outros artifícios que juntos
formam e aperfeiçoam o filme.
Para Aumont e Marie (2003), o cinema não possui uma linguagem, e sim códigos, os
quais são conduzidos conforme um ponto de vista particular. “O conjunto dos códigos no
cinema é, uma espécie de equivalente funcional da língua, sem ter seu lado sistemático”
(AUMONT; MARIE, 2003, p. 179). Esse conjunto de códigos, que na edição do longa são
emparelhados, podem ser classificados como montagem. Segundo os autores, a presença da
montagem foi importante para o desenvolvimento da linguagem clássica do cinema.
Um outro fator que contribuiu para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica
foi o deixar a imobilidade da câmera e passar a explorar melhor o ambiente, de acordo com
Bernardet (2006). Para Xavier (2005), “o movimento de câmera reforça a impressão de que há
um mundo do lado de lá, que existe independentemente da câmera em continuidade ao espaço
da imagem percebida” (XAVIER, 2005, p. 22). Dessa forma, a linguagem cinematográfica
apresenta recursos para que o espectador compreenda melhor o espaço da cena de um filme.
Alguns desses recursos, segundo Aumont e Marie (2003), são: plano geral, plano americano,
plano médio, plano aproximado, plano conjunto e primeiro plano. Bernardet (2006) explica os
diferentes planos:
O Plano Geral (PG) mostra um grande espaço no qual os personagens não podem ser
identificados; o Plano de Conjunto (PC) mostra um grupo de personagens,
reconhecíveis, num ambiente; o Plano Médio (PM) enquadra os personagens em pé
com uma pequena faixa de espaço acima da cabeça e embaixo dos pés; o Plano
Americano (PA) corta os personagens na altura da cintura ou da coxa; o Primeiro
Plano (PP) corta no busto; o Primeiríssimo Plano (PPP) mostra só o rosto; o Plano
de Detalhe mostra uma parte do corpo que não a cara ou um objeto. (BERNARDET,
2006, p. 19).

No entanto, o que realmente determina o olhar do espectador quanto a área abrangida
pelo plano é o ângulo da câmera, segundo Mascelli (2010). “O ângulo escolhido para mostrar
os objetos, permitida a distorção inerente a qualquer representação artística, deve respeitar
aquilo que denomina ‘estrutura e sentido’ do objeto” (XAVIER, 2005, p. 57). Mascelli (2010)
reforça a importância de se escolher o ângulo adequado da câmera, uma vez que esta tem o
poder de posicionar o olhar do espectador para ver a cena de diferentes ângulos. No entanto,
existem outros elementos que compõem uma imagem fílmica. Esses elementos são chamados
de não específicos, segundo Martin (2005). Para o autor, os elementos fílmicos não
específicos são chamados assim porque “não pertencem propriamente à arte cinematográfica,
sendo utilizados por outras artes (teatro, pintura)”, são eles: iluminação; figurino; cenário; cor.
(MARTIN, 2005, p.71).
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Pode-se dizer, então, que “a linguagem cinematográfica não tem uma gramática
característica, e o seu vocabulário depende, em grande parte, do contexto para fazer sentido”
(HUNT; MARLAND; RAWLE, 2013, p. 119). Sendo assim, o cinema tem o poder de
reproduzir a realidade, ou o que está mais próximo dela, tendo sempre como objetivo final o
de convencer seus espectadores. “Ver um filme é, antes de tudo, compreendê-lo,
independentemente de seu grau de narratividade”. (RAMOS, 2009, p. 73).
5. ARGENTINIDADE
Ao se referir à argentinidade, antes de mais nada, é relevante destacar o que se entende
por identidade. Seixas (2008) explica a identidade de forma que “são elementos culturais os
valores sociais e os modos de pensar, os costumes e o estilo de vida, as instituições, a história
comum, os grupos étnicos, o meio ambiente natural e cultural [...]” (SEIXAS, 2008, p. 98). O
cinema e a identidade cultural se relacionam de modo que o primeiro “exerce um papel
estratégico na disseminação e afirmação das identidades culturais” (SANTOS, 2009, p. 05). A
imagem projetada na tela faz com que os espectadores enxerguem a sua cultura e a dos outros
países. Sendo assim:
As pessoas vão ao cinema para se ver, numa sequência de imagens que mais do que
argumentos lhes entrega gestos, rostos, modo de falar e caminhar, paisagens, cores.
Ao permitir que o povo se veja, o cinema o nacionaliza. Não lhe outorgando uma
nacionalidade, mas sim o modo de senti-la. (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 244).

Para Hall (2002), a identidade não é definida pela sua biologia, e sim pela sua
história. No início do século XX, a Argentina se tornou uma das grandes nações de imigrantes
do mundo moderno. “Esse padrão histórico se refletiu no crescimento e no desenvolvimento
da capital, Buenos Aires” (ARCHETTI, 2003, p. 11), o que tornou o país industrialmente
avançado. Essa miscigenação de etnias fez com que o castelhano não fosse a única língua
falada no país. O autor explica que Buenos Aires se tornou uma espécie de babel cultural,
uma vez que o inglês passou a ser a língua do comércio e da indústria, e o francês, a da
cultura, deixando o espanhol e o italiano para as vidas cotidianas.
Para Kerber (2013) a construção da identidade nacional argentina está relacionada ao
processo político que o país teve durante anos. “Este processo político teve consequência
sobre a identidade nacional, pois estes grupos populares tiveram, a partir de então, mais força
para impor as representações de suas identidades como nacionais” (KERBER, 2013, p. 05).
Durante os conflitos de imigração e de política no país, o tango passou a ser um
elemento que demarcara a identidade argentina, uma vez que este nasceu nos subúrbios de
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Buenos Aires, segundo Archetti (2003). Martinez, Etchegaray e Molinari (2000) analisam e
identificam o tango como um processo de miscigenação. O tango, nesse período, “deixou de
ser uma expressão essencialmente instrumental para se tornar principalmente uma narrativa
interpretada por uma pletora de cantores extraordinários” (ARCHETTI, 2003, p. 35). Kerber
discorre sobre a argentinidade do tango:
Este debate sobre a “argentinidade” do tango poderia ser, em muito, desenvolvido, a
partir do aporte teórico da nova história cultural, o qual nos permite a crítica à noção
de autenticidade, bem como a visão de que existe um processo de construção, em
que se manifestam relações de poder, dos símbolos de cada identidade (como o
tango em relação à identidade nacional argentina). Neste sentido, não é
simplesmente a constatação da origem de um estilo musical, o que o torna
representação de uma identidade, mas o jogo de significação e de poder entre os
desejos presentes no imaginário social.” (KERBER, 2013, p. 06).

O futebol, que antes era um esporte para elite, passa a ser uma paixão do povo
argentino. Para Zucal (2007), a paixão pelo futebol permitiu não somente uma construção da
identidade local, mas também da nacional. Para Archetti:
O futebol e o tango constituem os mundos populares de Buenos Aires de uma
maneira inevitável: no futebol se misturam os prazeres estéticos e os afetos
tradicionais de bairros enquanto que no tango os sentimentos e a sensualidade
predominam. (ARCHETTI, 1995, p. 427).

A presença da cultura europeia durante o desenvolvimento do país refletiu de forma
direta na construção da cultura argentina e na sua identidade nacional:
A vida urbana em Buenos Aires transformou-se rapidamente durante as duas
primeiras décadas do século XX. Hotéis luxuosos, restaurantes, bistrôs, centenas de
cafés, teatros e uma ópera famosa foram construídos por arquitetos europeus. Tal
quadro levou a mudanças no uso das horas de lazer e produziu novos ambientes,
exteriores ao mundo da privacidade e do lar. O aparecimento desses espaços criou
condições novas para a participação pública e o divertimento, em um ambiente
dominado pela vida cultural, pelos esportes e pelas preocupações sexuais.
(ARCHETTI, 2003, p. 16).

Pode-se dizer, então, que argentinidade nada mais é do que “a verdade que define
quem é argentino, o que é ser argentino, como é ser argentino e como se pode chegar a ser,
em todos seus contrários.”. (FANLO, 2011, p. 06).
6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE
Esta análise teve como objeto de estudo o filme argentino O Segredo dos Seus Olhos,
do diretor Juan Jose Campanella, com direção de fotografia de Félix Monti. A história se
baseia em um assassinato que ocorreu há 25 anos, mas que demarcara a vida de Benjamín
Espósito. Agora aposentado, Benjamin passa a dedicar sua vida a escrever um livro, a qual
pretende contar, por meio de suas experiências, os acontecimentos que o ligaram a esse crime.
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Ao buscar por respostas, Benjamín se confronta com seu amor do passado, Irene Menéndez
Hastings, sua ex-chefe no Tribunal Penal.
Em relação à metodologia aplicada neste estudo, foi realizada uma análise fílmica.
Sendo assim, foi feito um levantamento de dados e referências relacionadas ao tema. Quanto
ao tipo de pesquisa, se define como qualitativa, uma vez que tem como caráter a descrição dos
dados. Para a análise foram selecionadas três cenas que foram assistidas três vezes cada uma,
logo descritas e analisadas segundo os objetivos do presente trabalho. O critério de seleção
das cenas se deu por terem no mínimo um personagem presente e por conter um ou mais
signos de argentinidade, como o figurino, arquitetura ou elementos presentes nos cenários.
Para melhor compreensão do leitor, as cenas são representadas por imagens do filme
(fotogramas).
Para a análise da fotografia do filme, Mascelli (2010), Martin (2005), e Bernardet
(2006) serviram de base para a análise nos quesitos ângulos, planos e enquadramentos, corte,
closes, movimentos de câmeras, iluminação e cores. Para analisar a narrativa, envolvendo o
cenário e o figurino em que o personagem se encontra, os autores Comparato (2000), Field
(2001), e Martin (2005) foram fundamentais. Quanto a questão simbólica das cenas em que
estão presentes os signos de argentinidade foram utilizados os autores Archetti (2003),
Martin-Barbero (2003), e Kerber (2013).
A partir disso, criou-se uma imagem com todos esses elementos citados para melhor
visualização sobre a análise do estudo:

ELEMENTOS ANALISADOS NO FILME
FONTE: OS AUTORES

A primeira cena analisada inicia com um Plano Geral do bar. A iluminação quente no
ambiente reflete no aumento do contraste das cores tanto dos objetos quanto das roupas dos
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personagens e figurantes. Pablo Sandoval está sentado em uma mesa lendo as cartas que ele e
Benjamín roubaram da casa da mãe do suspeito que procuram. Nesse mesmo momento,
mostra-se de costas Benjamín entrando no bar. Ele para por um instante, observa o ambiente
até avistar Pablo. No momento em que Benjamín vai ao encontro a mesa de Pablo, o take
muda e mostra Benjamín de frente para a câmera em um Plano Americano (MASCELLI,
2010).

FOTOGRAMAS DO FILME ANALISADO
FONTE: BLU-RAY DO FILME O SEGREDO DOS SEUS OLHOS

Durante a cena, a pouca iluminação no ambiente e a presença de cores escuras como
preto, cinza e bordô no figurino dos personagens, retratam a fotografia cinematográfica sendo
trabalhada de forma dramatizada, conforme Tedesco (2013). Os figurinos dos personagens
caracterizam uma Argentina que seguia as tendências europeias (ACONCHA, 2010). A
conversa entre os dois personagens é representada a partir de planos Primeiro Plano
Overshoulder, os quais são alternados de um personagem para outro. Consequentemente, a
iluminação favorece o personagem em cena, dando a ele um melhor posicionamento
(MASCELLI, 2010).
Pablo pega as cartas da mesa e pede para que Benjamín o acompanhe até o balcão do
bar onde estão três senhores bebendo. Nesse momento, o plano dominante é o Plano Médio,
sendo filmados acima do joelho ou logo abaixo da cintura, conforme Mascelli (2010). No
balcão notam-se a presença aperitivos, dentre eles estão o sándwich de miga (sanduíche feito
com camadas finas da miga do pão) e a famosa picada (no Brasil, pode ser traduzido como
prato de frios). Esses aperitivos demarcam a nacionalidade argentina (MANZONI, 2012).
Porém, aparecem como um mero detalhe no cenário em si, não sendo explorados por meio de
close-ups. Entretanto, são possíveis de serem identificados devido à iluminação quente que
lhes dão um singelo destaque.

FOTOGRAMAS DO FILME ANALISADO
FONTE: BLU-RAY DO FILME O SEGREDO DOS SEUS OLHOS
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A segunda cena inicia com um Grande Plano Geral da cidade iluminada, na qual é
possível ver o Estádio Huracán. O estádio aparece em contraste com a cidade, visto que a
iluminação da cena modela os tons negros e brancos (MARTIN, 2005). A câmera, por um
ângulo plongée, se movimenta em direção ao campo do estádio e acompanha o jogador do
Racing driblar o adversário, passar a bola para o companheiro que repassa a bola para outro,
que chuta a bola para o gol mas ela bate na trave. O ângulo plongée é utilizado quando se tem
a necessidade de mostrar ações que ocorrem em profundidade (MASCELLI, 2010). A câmera,
que antes focava para o gol, sobe em direção à arquibancada.
Os closes utilizados nessa cena são os mesmos utilizados na cena anterior, sobre o
ombro, conforme Mascelli (2010). No enquadramento utilizado na parte em que Benjamín e
Pablo avistam Isidoro Gómez na arquibancada do estádio, é possível perceber que Gómez está
à direita. Para Mascelli (2010), o ator, objeto ou ação mais importante deve ser posicionado à
direita. Além desse destaque na cena, o amarelo nos trajes de Gómez fica em evidência,
fazendo um comparativo com a representação da cor amarela em semáforos, sendo esta a de
aviso, segundo Bellantoni (2005).
A “argentinidade” nessa cena fica aparente ao tratar como tema o futebol. Para
Ruffino (1999), o futebol argentino tornou-se um elemento identificatório do povo, além de
fazê-lo se sentirem iguais por meio do futebol. Desde o início da cena, com o grande plano
geral do estádio até a câmera ir ao encontro dos dois personagens que estão na arquibancada
do estádio, o plano é caracterizado como Plano-sequência, que tem como característica a
impressão da realidade (AUMONT, 1993). Entretanto, quando Pablo e Benjamín iniciam uma
conversa desde a arquibancada do estádio, o plano passa a ser um Plano sem Corte.

FOTOGRAMAS DO FILME ANALISADO
FONTE: BLU-RAY DO FILME O SEGREDO DOS SEUS OLHOS

A terceira cena analisada é a que aproxima e destaca o relacionamento entre
Benjamín Espósito e Irene Hastings. Durante a conversa entre os dois, closes são empregados
para evidenciar as expressões e a troca de olhares entre os personagens, além de cortes
contínuos que fluem de um plano para outro. Outros planos explorados pelo diretor de
fotografia na cena são os planos médios. Para Mascelli (2010), os planos médios posicionam
o público a uma distância média após a cena ter sido preparada por um plano geral. O
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vermelho presente na roupa de Irene reforça o poder e força que a personagem tem na
história, conforme Bellantoni (2005).
Essa cena se difere das demais no que diz respeito a iluminação. Neste caso, a
iluminação quente foi essencial para definir e moldar os contornos e planos dos objetos, e
também para criar a impressão de profundidade espacial, conforme Martin (2005), no caso, do
ambiente gigantesco em que os dois atores contracenam.
O ambiente, além de servir de cenário para os personagens, é também um signo de
argentinidade. A arquitetura argentina teve demasiada influência dos europeus, devido a
massiva imigração por parte dos italianos na capital de Buenos Aires, segundo Galli (2007).
Sendo assim, a arquitetura é um elemento que define quem é argentino e o que é ser
argentino, conforme aponta Fanlo (2011).
Para uma melhor visualização dos elementos analisados em cada cena, teceu-se o
quadro-resumo, exposto a seguir:
CENAS
Cena 1

TÉCNICA
Maior parte é representada por Plano Médio e
Primeiro Plano Overshoulder.
Predominância da luz quente.
Ângulos Planos e Contra-Plongées são destaques
na Cena 1.
Corte de Continuidade.
Predominância das cores preta, branca e cinza.

Cena 2

Inicia com um Plano-sequência e alterna para um
Plano Sem Corte.
Alternância da luz fria (dos refletores do estádio)
para a luz quente (do interior do estádio).
Ângulos: plongée, contra-plongée e ângulo
plano.
Domínio das cores: cinza, bege, branco e preto.
Predominância de Primeiro Plano Overshoulder
e Primeiríssimo Plano.
Luz quente e dura.
Corte de Continuidade.
Predomínio das cores: preto, branco, vermelho e
bege.

Cena 3

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE
FONTE: OS AUTORES

NARRATIVA
Pablo Sandoval como o
principal da ação.
Figurinos: terno, calça social,
camisa, gravata e suéter.
Todos os personagens
vestidos na mesma linha
social fazendo parte do
mesmo ambiente.
Benjamín e Pablo como
principais da ação.
Figurinos: terno, calça social,
camisa, gravata e jaqueta.

SIMBÓLICA
Tem-se como signos de
argentinidade: sifón (garrafão
de água com gás), sándwich
de miga (sanduíche), picada
(aperitivos).

Benjamín e Irene comandam a
cena.
Figurinos: terno, calça social,
camisa, gravata, saia e suéter.
Condizentes com o cargo que
ambos os personagens
exercem e também com a
época em que a história se
passa.

A arquitetura e decoração do
ambiente interno do Tribunal
Penal vinda por influência dos
europeus mas que faz parte da
cultura do país, sendo um
componente da identidade
argentina.

Futebol e o time Racing Club
de Avellaneda como signos de
argentinidade.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste estudo pode-se compreender que o diretor de fotografia escolhe com
atenção o uso dos planos e enquadramentos com o objetivo de atingir um certo propósito.
Tem-se como exemplo o Primeiro Plano Overshoulder, que foi o plano mais explorado em
momentos de diálogos entre dois personagens. Pode ser esta uma característica que diferencia
os filmes do “novo” cinema argentino dos de outros países.
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Nas três cenas os estilos de figurino não variam. Benjamín aparece sempre de terno
social acompanhado de gravata, exceto na Cena 2, em que o personagem aparece sem gravata,
provavelmente para se adequar ao ambiente em que se encontrava. O que varia em seu traje
são a alternância de preto para cinza.
Os signos de argentinidade presentes nas cenas são de extrema importância para o
filme. São esses signos que reafirmam a identidade argentina e fazem com que o espectador
se identifique não só com a história, mas também com os elementos que compõem o cenário
em si. Isso evidencia e exemplifica a cultura de uma nação representada por meio da
comunicação audiovisual.
Estudar a fotografia de cinema, independente da nacionalidade do filme, é entender
como funciona o trabalho do diretor de fotografia, como ele cria e recria as cenas de modo a
pensar sempre em como o espectador receberá a mensagem. Além disso, é uma forma de
entender como a comunicação audiovisual se desenvolve e se adapta ao público. Sendo assim,
sugere-se a análise da fotografia de outros filmes que compreendem o novo cinema argentino,
sendo eles: Medianeras (2011), de Gustavo Taretto ou Un Cuento Chino (2011), de Sebastián
Borensztein.
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PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE MULHERES “MADURAS”: UMA
AUTOIMAGEM 1
Araujo, Denise Castilhos de 2
Rial, Carmen L. S.3
Quevedo, Daniela M.4
Keller, Daniel G.5
RESUMO
Este artigo reflete acerca da construção da autoimagem de mulheres maduras (45-64 anos), a
partir da ponderação acerca de suas próprias percepções. A escolha desse grupo se justifica
por se tratar de indivíduos significativos para a sociedade, mas que pouco têm sido ouvidos e,
consequentemente, recebido, também, pouco espaço no meio acadêmico para se consolidarem
como importante grupo social, e, assim, terem suas percepções e ideias ouvidas, discutidas,
enfim, consideradas. A fim de verificar como essas mulheres se veem, ou seja, com o intuito
de revelar-se a autoimagem que têm de si mesmas, realizou-se uma pesquisa qualitativa com
um grupo de dez indivíduos, considerando-se assim, o MCI – Método de Configuração de
Imagem (Schuller, 2005). Essa pesquisa desvelou aspectos interessantes a respeito dessas
mulheres, tais como o fato de se sentirem bem consigo mesmas e, ainda assim, perceberem
que a sociedade, de certa forma, exige dessa mulher uma determinada imagem, que talvez não
seja aquela que tem.
Palavras-chave: Mulher madura. Autoimagem. Representações. MCI – Método de
Configuração de Imagem.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo6 tem por objetivo discutir e analisar a autoimagem elaborada por
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5
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6
Este texto discute parte dos resultados obtidos em um projeto de pesquisa realizado desde
2012 pelos pesquisadores e com apoio financeiro do CNPq.
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mulheres na faixa etária entre 45 e 64 anos, nesta pesquisa nomeadas como maduras, mas
consideradas, também, como na meia-idade pelos Descritores da Saúde (DeCS). De acordo
com esses descritores, “Uma pessoa que atingiu crescimento total ou maturidade. Adultos vão
dos 19 até 44 anos de idade“ e “meia-idade”, como idade entre “45-64”. Outra classificação,
baseada na cronologia, é aquela apresentada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a
qual considera na meia-idade pessoas com 45 a 59 anos. Nesse artigo optou-se por utilizar,
somente, a palavra madura para se tratar das mulheres na faixa etária já mencionada.
A realização dessa pesquisa justifica-se pela intensa presença de representações
femininas na sociedade, de um modo geral, e tais perfis podem ser responsáveis pela
elaboração de imagens e autoimagens, pela geração de expectativas, pela reprodução de
comportamentos, por uma busca de determinados ideais, bem como pela ocorrência de alguns
descontentamentos pessoais, diante da impossibilidade de, muitas vezes, o indivíduo
corresponder às imagens apontadas pela mídia, por exemplo.
A presente reflexão se baseia na seguinte problemática: qual a percepção da mulher
madura de camadas médias, a respeito da sua autoimagem? Pretende-se a obtenção das
respostas a partir da realização de pesquisa exploratória e de entrevistas individuais,
utilizando-se, para tanto, o Método de Configuração de Imagem (Schuler e De Toni 2010).

2. GÊNERO FEMININO
Sabe-se que desde a década de 1970 os estudos acerca das mulheres tem se mostrado
constantes nas academias, indicando, com isso, que durante muito tempo as mulheres estivem
à margem da História, pois suas histórias não eram ouvidas e, tampouco, registradas
oficialmente (DEL PRIORE, 2009).
Entretanto, de acordo com Matos (2000), essa situação de invisibilidade da mulher
como sujeito social, tem sofrido transformações, pois muitos pesquisadores têm voltado seus
esforços para a construção desse campo de conhecimento. O que tem revelado “novos perfis
femininos, outras histórias foram contadas e outras falas recuperadas” (MATOS, 2000, p. 7).
Nas últimas décadas, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos, considerando-se a
temática gênero feminino, e as relações estabelecidas por esses indivíduos. E, para Matos
(2000), “o tema adquiriu notoriedade e abriu novos espaços” (p.12). De acordo com a autora,
os trabalhos elaborados no Século XX, considerando-se, por exemplo, a década de 1970,
privilegiaram questões como o trabalho feminino, principalmente o fabril. Na década de 1980
observou-se, ainda, a temática do trabalho, o cotidiano fabril, as lutas e as greves femininas,
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procurou-se, também, reconstruir a estrutura ocupacional feminina no ambiente urbano e sua
inserção no espaço público, lugar em as atividades femininas adquirem importância. Nesse
mesmo período, viu-se estudos sobre o papel ocupado pela mulher na família, no casamento,
bem como suas relações com a maternidade e a sexualidade.
Na década de 1990, além dos temas já mencionados, observou-se, também, a
preocupação com as relações de gênero e etnia, de acordo com Costa (1994). Nos anos 2000
houve grande produção de estudos a respeito do corpo feminino e suas representações nos
veículos de comunicação. Entretanto o que chamou a atenção nessa retomada das temáticas
desenvolvidas foi a ausência de estudos referentes à imagem/autoimagem das mulheres mais
velhas, mas que não se enquadram, ainda, como idosas, ou seja, as mulheres maduras. Há, por
exemplo, alguns textos que discutem a saúde e atividades físicas desse grupo de indivíduos
(homens e mulheres na meia idade), principalmente pela Educação Física7. Por outro lado,
percebe-se, também, uma carência no que diz respeito a outras áreas de estudo, como a
Comunicação, por exemplo. Em virtude dessa lacuna, optou-se por discutir com essas
mulheres o que elas consideram ser uma mulher madura.
3. REPRESENTAÇÕES DA MULHER MADURA E SUA AUTOIMAGEM
Muitas representações acerca da categoria de mulheres tem-se debatido, e podem ser
vistas em variados textos midiáticos, e mesmo nas opiniões dos grupos sociais. De acordo
com Jodelet (2001), as “representações sociais circulam nos discursos, são trazidas pelas
palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas [...]”
(JODELET, 2001, p. 18).
A autora afirma que as representações são criações sociais que auxiliam os
indivíduos a reconhecerem comportamentos mais adequados para um momento ou outro; a
identificarem e solucionarem certos problemas. Ou seja, as representações servem como guias
para reconhecer situações do cotidiano, interpretá-las e solucioná-las.
Jodelet (2001) apresenta como uma das principais características da representação
social o fato de ser uma forma elaborada e partilhada socialmente, que contribui para a
construção de uma realidade para um conjunto social. Ela ainda afirma que elas
7
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(representações sociais) podem ser consideradas como “sistemas de interpretação que regem
nossa relação com o mundo e com os outros – orientam e organizam as condutas e as
comunicações sociais” (JODELET, 2001, p. 22).
Então, podemos deduzir que os indivíduos e os grupos elaboram certas imagens a
respeito de outros indivíduos e grupos, a partir de conhecimentos e de interpretações das
realidades divulgadas socialmente. Nesse estudo, especificamente, pensa-se nos textos
midiáticos (mesmo que não se trabalhe com eles diretamente neste estudo em específico8),
como espaços reveladores dessas representações, e instrumentos de circulação desses
fenômenos. E, ainda de acordo com Jodelet (2001, p.30), a comunicação social tem papel
importante no que diz respeito às “condições de possibilidade e de determinações das
representações e do pensamento sociais”.
Então, a partir dessas representações é que ocorrerão as interpretações sobre as
realidades, com o intuito de fixarem suas posições em relação a situações, eventos, objetos e
comunicações (SÊGA, 2000). O mesmo autor revela que “a representação é sempre a
atribuição da posição que as pessoas ocupam na sociedade” (SÊGA, 2000, p.129).
Veem-se, também, dois aspectos importantes no conceito de representação social de
Jodelet (2001): um figurativo e um simbólico. Ou seja, observamos uma imagem, e ela é
carregada de significados, os quais são atribuídos pelos próprios indivíduos e seus grupos.
Outro elemento da representação social é a ancoragem, que se trata “integração
cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento preexistente e às transformações
decorrentes” (SÊGA, 2000). Assim, o indivíduo passa a interpretar a realidade, e classificar
indivíduos e eventos, considerando-a como um instrumento referencial.
Ao passo que os indivíduos vão partilhando determinadas representações sociais, vão,
ao mesmo tempo, estabelecendo vínculos sociais uns com os outros, validando as
representações, que serão utilizadas para/na “ação sobre o mundo e os outros” (JODELET,
2001, P.39)
É interessante observar como uma determinada categoria de mulheres se vê
representada na sociedade, e se auto representa ao mesmo tempo; gupo esse ainda não muito
definido conceitualmente pelos autores que tratam a respeito do envelhecimento.

Consultar os seguintes textos: ARAUJO, Denise C.; BONADIO, Maria Claudia. De leitora para leitora: o
espaço da mulher madura em Marie Claire. Revista Estudos Interdiciplinares sobre Envelhecimento. (no prelo).
ARAUJO, Denise C.; JUNIOR KUHN, Norberto. Representações da maturidade feminina em capas de Claudia.
Em: http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/27956
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Para esta pesquisa, optou-se por uma faixa etária aqui nomeada de “maturidade”, o
que Goldani (1999) sugere como a “Idade da Sabedoria”, melhor dizendo, mulheres que se
encontram entre os 45 e os 65 anos. E, de acordo com dicionários, maturidade é aquele
período da vida compreendido entre a juventude e a velhice, ou seja, um longo espaço e
tempo, no qual os indivíduos podem realizar uma infinidade de coisas, pois se trata, de, ao
menos 20, 30 anos.
Contudo, a respeito dessa faixa etária pouco se tem discutido, uma vez que é possível
identificar muitos trabalhos científicos que discutem a presença dos jovens nos espaços
sociais, e, também, vários outros discutindo questões relacionadas aos velhos.
Para a identificação desse grupo específico o qual se deseja estudar, buscou-se a
definição etária dessa categoria, e, de acordo com os Descritos da Saúde (DeCs), como já
mencionado anteriormente. Nesta pesquisa, optou-se pelo termo maturidade para referir-se a
esses mesmos indivíduos.
De acordo com Antunes e Silva (2013) “Estudar a meia-idade, nesse sentido, implica
em questionar antigas certezas que afirmam esse momento da vida como uma idade sem
problemas, marcada pela estabilidade familiar, profissional e financeira, a partir de um
conceito estático e linear” (ANTUNES & SILVA, 2013, p.126). Desse modo, é possível
perceber que há a necessidade de questionamentos e problematizações em relação à definição
dessa categoria, pois não se pode generalizar, afirmando que esta seja uma faixa etária com
características similares para todos os indivíduos.
O que é possível observar é a presença de mulheres e homens maduros muito intensa
na sociedade, em várias espaços, como os de trabalho, de lazer, de estudo, enfim, são
indivíduos extremamente ativos que estão estabelecidos na vida social de uma forma
constante.
A presença de indivíduos maduros é claramente perceptível já há alguns censos, os
quais revelam que a população nacional está envelhecendo. E, diante desse envelhecimento,
imagens de pessoas mais velhos, começam a suscitar reflexões acerca de suas presenças em
variados espaços sociais.
Essa reflexão torna-se de certo modo

inédita, pelo fato de que pouco tem se

estudado a respeito da imagem que as mulheres maduras elaboram de si mesmas, ou seja,
pouco espaço tem sido disponibilizado para que essas mulheres possam expressarem-se a
respeito de si mesmas, e de como se percebem ou se representam na sociedade. Fato curioso,
pois as faixas etárias anterior, a juventude e a posterior, a velhice, têm sido temática de muitos
estudos.
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3. 1. Autoimagem da mulher madura: questionamentos e reflexões
Com o propósito de identificar, refletir e analisar as percepções das mulheres maduras
em relação ao envelhecimento e a si mesmas, utilizou-se a metodologia chamada MCIMétodo de Configuração de Imagem, desenvolvida por Schuller (2005), que possibilitou
verificar as representações desse grupo de mulheres, as maduras. Tal método sugere que se
faça, inicialmente, uma pesquisa exploratória, com o intuito de identificar as percepções que
os indivíduos têm em relação a determinadas empresas, objetos ou marcas (SCHULER,
2005).
A utilização deste método permite ao pesquisador elaborar um levantamento detalhado
dos atributos mencionados ao objeto estudado, relacionando esses atributos a partir da soma
de ordem e frequência das citações. Diante das respostas, pode-se estabelecer, a partir do
valor total, zonas periféricas que permitem elaborar um mapa de configuração, analisando os
atributos mais e menos relacionados a imagem central.
É importante que se mencione que há vários trabalhos utilizando esta metodologia,
com o intuito de identificar a imagem que determinados produtos ou organizações geram na
mente dos indivíduos/consumidores. Este artigo, por sua vez, apropria-se dessa metodologia
para identificar a imagem que o próprio indivíduo constrói dele mesmo. Ainda que
inicialmente sejam sugeridas dimensões como física, emocional, mental, afetiva, expressiva,
visionária e integradora 9 por Schuler (2005) e De Toni (2010). Para esta pesquisa, optou-se
pela adaptação das dimensões utilizadas nos autores citados, a fim de que contemplassem,
efetivamente, as questões da pesquisa, entretanto é possível verificar que ainda manteve-se
certa aproximação com a definição das dimensões dadas pelos autores citados.
Diante das questões formuladas, identificaram-se as dimensões: funcional, cognitiva,
emocional, sensorial e simbólica. Pela dimensão funcional, compreende-se aqueles aspectos
no comportamento das respondentes que podem suscitar um fim prático, uma finalidade para
si ou outros. A dimensão cognitiva tem relação com os conhecimentos que o indivíduo
estabelece, relacionando, também, com as informações elaboradas ou decodificadas, a partir
de um determinado momento. A dimensão emocional dá conta dos interesses, dos humores,
dos afetos dos indivíduos, ou seja, dos sentimentos e das emoções como entusiasmo, medo,
alegria, inveja, entre outros (DE TONI et al, 2010). A dimensão sensorial estabelece a
9

Essas dimensões são tratadas de maneira aprofundada em Schuler , M. Excelência humana nas comunicações
organizacionais. In: Estudo- revista semestral do curso de Jornalismo e relações públicas da universidade
Metodista de São Paulo, s/d. http://www2.metodista.br/agenciarp/mariaschuler.pdf, acesso em 10.12.2014.
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aproximação com as sensações e os sentidos físicos percebidos pelo entrevistado. E, por
dimensão simbólica pode-se compreender o processo da representação dos pensamentos em
signos, a partir dos quais se pode estabelecer a interpretação do mundo, considerando-se para
tanto, os valores que o próprio indivíduo dá a essas signos.
A utilização desta metodologia proporcionou a geração de um mapa de auto imagem,
a partir de entrevistas semi-estruturadas, realizadas com o público selecionado, ou seja, 10
mulheres, na faixa etária dos 45 aos 65 anos. O quadro 1 apresenta as dimensões e as questões
abordadas na pesquisa, questões estas que apresentavam a oportunidade das mulheres
responderem de forma livre.
Quadro 1: Entrevista estruturada para a configuração da auto imagem.
Dimensões da Imagem
Funcional,
emocional,
simbólica
Cognitiva
Sensorial
Simbólica
Emocional
Funcional

Questões
1.
Quando você pensa EM SI MESMA qual a primeira coisa que lhe vem à
cognitiva,
mente?
sensorial
e
2. Que outras ideias lhe vêm à mente sobre VOCÊ MESMA?
3. Como você SE descreve?
4. Quais sensações ESTARIAM ASSOCIADAS a você? (Pensando nos 5
sentidos)
5. Qual o significado que VOCÊ PENSA QUE VOCÊ TEM PARA OS
OUTROS? (O que você representa para os outros)
6. Quais os sentimentos que lhe vêm à mente quando VOCÊ PENSA EM SI
MESMA?
7. Quais os benefícios QUE VOCÊ TRAZ PARA OUTRAS PESSOAS? (O
que você agrega para aqueles com os quais você convive)

Fonte: Adaptado de Schüller (2005)

4. A AUTO IMAGEM DA MULHER MADURA: REFLEXÕES
Para compor o mapa de configuração de imagem da mulher madura, levou-se em
consideração a ordem e a frequência das informações, que somadas estipulam o intervalo a ser
estudado (VT). Neste caso, o maior valor foi 18, estando relacionado à “Estar bem consigo
mesma”. Este valor foi dividido por quatro, formando os quartis da identidade, conforme
demonstrado na Figura 1 e Tabela 1.
4.1 Mapa de autoimagem – mulheres de 45 a 65 anos
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Atributo

VT

1

Estou bem comigo mesma

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sou proativa
Preciso emagrecer
Não me preocupo mais com o que os outros pensam de mim
Foco na família
Foco no trabalho
Sou batalhadora/Persistente
Tenho coisas a melhorar/conquistar
Sou articulada/comunicativa
Sou realizada
Sou impaciente
Já enfrentei problemas

18
17
16
14
11
11
11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sou feliz
Estou ficando velha
Estou recomeçando
Sou vencedora
Faço várias coisas ao mesmo tempo
Penso rápido
Sou apaixonada
Sou intolerante
Sou resiliente
Tenho amigos
Leio muito

7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sou amiga
Sou decidida
Sou simples
Sou sincera
Sou carinhosa
Sou inteligente
Tenho um bom networking
Sou dedicada
Sou extrovertida
Tenho arrependimentos
Tenho fé

4
4
4
4
3
3
3
2
2
2

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Foi possível identificar que a mulher Madura evidencia sua identidade baseada,

principalmente, em atributos emocionais e simbólicos, uma vez que atingem a maior
pontuação, de acordo com a figura 1, identificando a imagem central da mulher pesquisada.
Essa mulher, classificada neste trabalho como madura, identifica-se, inicialmente,
como alguém que está bem consigo mesma, para em seguida, asseverar que necessita mudar
algo, no seu aspecto físico, ou seja, precisa perder peso. Pode-se cogitar que ela esteja se
sentindo bem emocionalmente, mas que, fisicamente, sinta certa pressão para atigir uma
representação imagética de um corpo reiterado pelos discursos que circulam na sociedade, na
forma de anúncios publicitários, revistas femininas, entre outros, que trazem mulheres que se
identificam como maduras, pois revelam suas idades, mas que se aproximam muito mais dos
corpos de mulheres jovens, pois sem rugas ou marcas de expressão, esguias, com músculos
tonificados. Esse contradição (entre o real e o midiático) poderia revelar a própria situação de
antagonismo dessa classe de mulheres, que não são mais jovens, mas que têm, e sabem disso,
outros benefícios adquiridos com a vivência, com as experiências de suas vidas, e que podem
ser consideradas muito mais valiosas que um corpo aparentemente jovem. Por outro lado, é
na representação social, que elas constroem, em parte, suas próprias autoimagens de mulheres
maduras (Jodelet, 2001). Ou seja, a imagem presente na sociedade talvez estimule esse grupo
de mulheres a buscarem certa aproximação com aquelas mulheres midiatizadas, gerando
aproximação, ou frustração.
Outro aspecto evidenciado na primeira periferia desse mapa, é o fato de essas
mulheres se considerarem proativas, indicando que elas continuam trabalhando, realizando
tarefas em casa, sendo importantes para seus familiares e amigos, enfim, para a sociedade. É
muito relevante essa percepção, pois o número de idosos no Brasil, e no mundo, vem
crescendo a cada ano, gerando uma expectativa de vida cada vez maior. E essas mulheres se
sentem parte da sociedade, pois indicam que se mantêm articuladas, ou seja, que estão
envolvidas em grupos sociais. Outro aspecto interessante verificado é que esses indivíduos
sabem que podem mudar certos questões que os rodeiam, por serem batalhadoras e
persistentes, e indicarem que, ainda, têm conquistas a serem feitas, o que corrobora com a
ideia de que os brasileiros estão vivendo mais, e que essas mulheres identificam essa
possibilidade, qual seja, uma vida mais longa. Verifica-se, claramente, que as entrevistadas
mostram-se como seres sociais, os quais têm consciência de seus papeis naqueles grupos dos
quais façam parte e indicam que podem, se quiserem, alterar certas realidades.
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Na segunda periferia, observa-se que a imagem que as mulheres fazem de si mesmas
têm relação com a dimensão emocional, pois são reveladas algumas emoções que permeiam
as respostas dessas mulheres. Por exemplo, são indivíduos que se sentem em determinados
momentos impacientes, em outros, felizes, então, cogita-se a possibilidade de afirmar que são
seres com consciência das alterações de seus humores, revelando, nesse momento,
conhecimento sobre si mesmas. Esse aspecto pode revelar, também, a própria maturidade
dessas mulheres, que identificam em si mesmas certas dicotomias, ou mesmo mudanças,
situação essa, mais comum no adulto por seu próprio autoconhecimento e experiência consigo
e com os outros.
Ainda se percebem aproximações das respostas com outras dimensões, como a
funcional, que indica que essas mulheres realizaram ações que, de certa forma, tornaram-nas
satisfeitas com essas atitudes, pois reverteram em algo para si ou para os seus. E, mesmo que
tenham tido problemas, conseguiram resolvê-los, indicando, também, a dimensão funcional, o
que as levou a sentirem-se realizadas por suas conquistas.
É possível perceber, nas respostas, ainda outras duas dimensões importantes,
primeiramente a sensorial, pelo fato de as mulheres sentirem-se velhas, talvez relacionando o
aspecto físico, o qual é inevitável que se degrade com o passar dos anos, comparado às
mulheres mais jovens.
A outra dimensão perceptível é a simbólica, pois as entrevistadas indicam que nessa
fase da vida, os recomeços são possíveis, mencionando que esse momento de suas vidas pode
representar um espaço temporal de mudanças, de alterações, considerando-se romper com o
passado para a composição de um futuro diverso, sugerindo certo antagonismo.
A última periferia é aquela que mais se distancia da imagem principal que essas
mulheres fazem de si mesmas, portanto tratar-se-á somente de tecer alguns comentários a
respeito dessas respostas. A primeira resposta desse espaço dá conta de uma característica,
que, no consenso popular, é muito própria das mulheres, ou seja, a realização de várias tarefas
ao mesmo tempo. Em outras respostas das mulheres, é possível verificar que elas
caracterizam-se como indivíduos que mantêm relações sociais, pois interagem com seus
amigos, mantendo contato com diversos grupos sociais. Por outro lado, percebem-se como
intolerantes e indicam terem certos arrependimentos, não deixando de terem força de vontade
para recomeços. Para Antunes e Silva (2013), como já mencionado, a maturidade não pode
ser tratada como um período rígido, pelo contrário é um momento da vida no qual muitas
questões relacionadas ao próprio viver são questionadas pelas pessoas dessa faixa etária.
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Interessante observar, também, que há várias respostas relacionadas ao aspecto
cognitivo, reforçando que mesmo que se envelheça, a inteligência permanece, ou, quem sabe,
torne-se um dos melhores atributos dessa classe de indivíduos, ou um dos atributos
valorizados pela sociedade.
Ao verificar as respostas dessas mulheres, chamou a atenção a presença constante, em
um mesmo discurso, de antagonismos relacionados ao próprio modo de ser, de viver, de se
relacionar consigo mesma, ou seja, se inicialmente a entrevistada mostra-se forte, logo em
seguida relata uma fraqueza; se ela se diz decidida, a seguir demonstra indecisão; se se diz
insatisfeita, a seguir relata satisfação. Considerando-se esse aspecto pode-se afirmar que “não
é possível considerar as fases da vida como homogêneas, uma vez que vivemos uma intensa
pluralização dos estilos de vida e identidades[...] (ANTUNES E SILVA, 2013).
Levando-se em conta tais homogeneidades e antagonismos, foram selecionados alguns
relatos das entrevistas as quais evidenciam tais circunstâncias, Por exemplo, na exposição da
entrevistada S, podemos identificar tais antagonismos, no momento em que ela afirma:
Mas quando eu penso em mim mesma a primeira coisa que me vem a
mente é parar de comer para não ficar tão gorda. Pior que é verdade. É
sério. Porque antigamente eu era bem magra e aí depois eu comecei a
ficar mais velha eu fiquei mais gorda e nunca mais consegui ficar
magra como eu era antes. Sempre penso nisso mas não consigo parar
de comer. A primeira imagem de mim mesma é acima do peso. Eu
não tenho baixa auto-estima. Minha auto-estima é bem alta. É bem
assim, acima da média eu acho por que eu não consigo ficar para
baixo. (S)
Nessa fala, há a indicação de certa insatisfação com seu peso, e aparência física, mas
indica que apesar disso tem auto-estima, reiterando as contradições e insatisfações,
aparentemente, recorrentes ao ser humano. Pode-se sugerir que a preocupação da entrevistada
com sua aparência física pode estar atrelada às representações sociais das mulheres da mesma
idade, veiculadas na sociedade, lembrando que mesmo tendo mais de 45 anos, a mulher
precisa parecer ser mais jovem e ter um corpo esbelto.
Outra entrevistada, aqui nomeada como G também evidencia em seu relato certo
antagonismo, pois afirma que:
[...] mas eu sigo em frente quando eu puder retomar eu retomo quando
for o momento e se eu não... se não conseguir resolver, aquilo já está
resolvido.” E sentimentos que lhe vêm à mente quando você pensa
em si mesma De frustração. (G)
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Essa entrevistada relata, aparentemente, tranquilidade ao se deparar com
dificuldades, afirmando que resolve o que pode, mas deixa de lado e toma como resolvido o
que não consegue fazer. Por outro lado, ela indica frustração como um sentimento que lhe
vem a mente sobre si mesma. Então, em princípio observa-se segurança, mas em seguido o
que se identifica é justamente o oposto, uma mulher que está frustrada consigo mesma, talvez
pensando que a maturidade possa ser um momento da vida na qual nem tudo o que foi
planejado tenha conseguido realizar, marcando essa fase da vida como um momento de
reflexão, mas não de completa satisfação (ANTUNES E SILVA, 2013).
Essa mesma dicotomia é vista na resposta de outra entrevistada, GL, questionada a
respeito dos sentimentos que tem sobre si mesma “um sentimento meio de pena talvez...” E
“Eu me sinto bem”.
Essa entrevistada, ao mesmo tempo em que se penaliza por si mesma, inicialmente,
ela diz sentir-se bem consigo mesma, o que indica que, ao mesmo tempo em que se sente mal
por algo, talvez não seja suficiente para que ela não se sinta bem consigo mesma, ou que
consegue perceber-se como um adulto que continua experimentando, vivendo a instabilidade
da vida e construindo-se a medida que vive e experimenta essa vida.
Outra entrevista, aqui chamada de L, também indica sentir pena de si mesma, quando
perguntada a respeito dos sentimentos que tem sobre si mesma “Às vezes eu tenho sentimento
de pena”. Entretanto logo em seguida afirma: Às vezes eu tenho de pessoa forte, apaixonada
pela vida. Depende do dia” Essa entrevistada reitera a ideia de que mesmo sendo uma mulher
madura percebe-se como um indivíduo em construção, indicando certa instabilidade.
Chama a atenção a recorrência do sentimento de pena nas falas das entrevistadas, o
que poderia deixá-las assim? Ao chegar à maturidade a mulher estaria se deparando com erros
do passado, ou ela estaria se dando conta de situações que talvez não tenha vivido na
plenitude? É importante salientar esse sentimento, pois mostra que essa mulher, a madura,
revela certo descontentamento consigo mesma, apesar de, ao mesmo tempo, sentir-se bem
consigo. Pode-se pensar, mais uma vez, na inconstância da vida, ou até mesmo, nos rumos
que a vida toma, e, por vezes, impossibilita uma reação mais contundente por parte dos
envolvidos. O que, segundo Sousa (2008) poderia ser chamado de adulto híbrido, o qual se
permitiria viver a instabilidade de sua vida.
Diante dessas respostas pôde-se perceber e ter a possibilidade de verificar como um
grupo de mulheres maduras se vê, pois são respostas reveladoras de muitas características, as
quais estão relacionadas às variadas dimensões estipuladas neste estudo, e que, de alguma
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forma, evidenciam mulheres que têm maturidade para se elogiaram, e se perceberem de
maneira positiva, mas, ao mesmo tempo, podem se condenar por certos momentos ou ações
de suas vidas.

5. CONCLUSÃO
Ao término das entrevistas foi possível perceber algumas características presentes
nas mulheres maduras, objeto desta pesquisa, bastante reveladores, principalmente por se
tratar de um trabalho ainda não realizado nessa área de estudo. Ou seja, não se pensou em dar
espaço ou voz para essas mulheres da faixa etária dos 45 aos 65 anos se auto representarem, a
partir do apontamento de suas próprias características.
Considerando-se a metodologia utilizada, identificou-se que as entrevistadas se veem
como mulheres que sentem-se bem consigo mesmas, remetendo à aceitação das mudanças que
ocorrem com o passar dos anos, considerando-se aspectos físicos, mercadológicos, sociais, ou
seja, as mulheres parecem aceitar as situações de mudança de um modo geral nas suas vidas.
Por outro lado, essas mesmas mulheres manifestaram insatisfações consigo mesmas, tanto no
aspecto físico, quanto emocional ou mesmo social (relacionamento com os outros indivíduos).
Houve a presença, também, da ideia de que são indivíduos ativos, remetendo a presença
deles na sociedade de modo efetivo, afirmando que são importante para outras pessoas, que se
sentem realizadas socialmente, profissionalmente.
Por outro lado, foi possível observar que há alguns aspectos que essas mulheres
gostariam de mudar, melhorando ou modificando, assim como recomeçando algo em suas
vidas, bem como uma certa divergência na percepção de sua autoimagem. Disso, depreendese que são indivíduos que se percebem, apesar de maduras, aptas às mudanças, que,
porventura surjam em suas vidas, características comum ao adulto deste século, que percebe
as instabilidades do mundo e as suas próprias.
Observou-se, principalmente, nas entrevistadas, a presença de aspectos positivos,
mostrando-se conscientes dessas características e satisfeitas com tais aspectos.
Com essa reflexão, foi possível perceber que as mulheres maduras necessitam ter
espaços resguardados para suas manifestações, pois são um grupo de indivíduos considerável
na sociedade brasileira e que tem participado ativamente dessa sociedade.
Por fim, é importante salientar que este estudo foi realizado com um grupo de mulheres
que preenchiam as categorias selecionadas, faixa etária e classe social, mas que tais respostas
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não podem ser tomadas como definidoras do grande grupo que são as mulheres maduras no
país, mas que possibilita o vislumbre de características desses seres sociais.
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ETNOGRAFIA NA PESQUISA COMUNICACIONAL:
A APLICAÇÃO DO MÉTODO EM SHOWS DE ROCK1
Caroline Govari Nunes2
RESUMO
Este artigo apresenta questões relacionadas ao uso do método etnográfico na pesquisa
comunicacional. Trabalhamos com um acontecimento específico, que é o show da Cachorro
Grande, banda de rock formada em 1999, com a Orquestra de Câmara da ULBRA, formada
em 1996, ocorrido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fazendo uso de várias técnicas – da
observação participante à entrevista –, nos apoiamos em autores como François Laplantine,
Yves Winkin e Isabel Travancas para discorrer sobre o tema. Primeiramente, nos
aproximamos do empírico, refletimos sobre ele, pensamos qual método mostra-se mais eficaz;
após isso, tentamos criar a teoria do nosso objeto. Ainda, esclarecemos a pesquisa participante
dentro da comunicação e por que optamos por esta metodologia. Em nosso caso, o método se
mostra válido para a pesquisa proposta, a qual se desdobra inicialmente em levantamento
bibliográfico, estudo detalhado do método, técnicas a serem utilizadas, instrumentos de coleta
e finalmente a imersão e descrição do campo.
Palavras-chave: Etnografia. Cachorro Grande. Comunicação. Rock. Shows.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Buscando construir uma concepção de comunicação própria para nossa pesquisa,
compreendemos que é preciso pensar a comunicação em movimento, pois ela se produz de
um ponto a outro. E entender também que as teorias foram feitas para serem questionadas e
que precisamos nos desafiar mais neste vasto campo da comunicação, pois o paradigma não é
linear. Um conceito, assim como os meios, é sempre condição de produção para outro
conceito, para o avanço.
Então o fundamental, para nós, é trazer a teoria para o empírico. É importante que
façamos a teoria do nosso objeto, do nosso estudo de caso – daí a importância de tensionar
objeto e teoria. Nosso objetivo não é provar algo, mas sim ampliar e aperfeiçoar nossas
1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (UNISINOS). É bolsista CAPES/PROSUP, faz parte dos projetos de pesquisa Creative Industries, Cities
and Popular Music Scenes: The Social Media Mapping of Urban Music Scenes e POA-MCR/MCR-POA: uma
exploração comunicacional às margens da música pop, além de integrar o grupo de pesquisa CULTPOP. E-mail:
carolgnunes@terra.com.br.
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hipóteses, chegar mais perto de algo. A aproximação do empírico nos ajuda a ir para o teórico
e pensar: quais tipos de tentativas estão ali, na nossa pesquisa? Como elas se manifestam?
No campo de estudos da comunicação nós não temos métodos testados e
comprovados. Nossas teorias são validadas para diversos campos, e nós estamos dentro disso.
Por isso, o jeito é fazer e testar conjeturas: nosso o método é essencialmente tentativo (Braga,
2007, 2011). Para funcionar, é preciso que haja tensionamentos nos ângulos comunicacionais.
Bachelard (1996) é alguém que nos auxilia na tentativa de aprender a compreender o
mundo além das aparências. Ele tenta decifrar o que há de novo nessa episteme que se
constrói. Bourdieu (1999) também aparece e afirma que fatos científicos são um construto.
Não existe representação da realidade – ela é construída. Assim, procuramos entender quais
são os raciocínios que permitem explicar o que está lá, no campo.
Ao propor uma discussão dos usos da etnografia no ambiente – e na pesquisa –
comunicacional, trazemos alguns apontamentos fundamentais que surgiram durante a escolha
da metodologia proposta. Percebemos que, independente da metodologia, os obstáculos no
processo de construção do conhecimento são constantes. Daí a necessidade da reflexão, de
pensar o sentido de nossa interação com o objeto, o que escolher, o que não escolher. No
lugar da sociologia espontânea, a teoria entra para deslocar e trabalhar em outro nível –
olhamos com um raciocínio diferente, operando com raciocínios conceituais.
Tudo aqui é um processo tentativo, assim como escolha da metodologia do nosso
estudo de caso, que, no momento, é a banda Cachorro Grande.
Formada em Porto Alegre (RS) no ano de 1999 por Beto Bruno e Marcelo Gross, e
radicada em São Paulo (SP) desde o segundo semestre de 2004, a Cachorro Grande tem se
mantido entre as bandas mais comentadas da cena musical de rock em Porto Alegre – mesmo
morando a mais de uma década fora da cidade. Sempre se destacando pela postura visceral
nos shows, durante anos a Cachorro Grande foi comparada com bandas como The Beatles,
The Rolling Stones, The Who, entre outras. O começo da banda foi marcado por
reinterpretações das bandas citadas acima e a influência destas se mostrou presente durante
muito tempo – do som ao modo de se vestir, passando principalmente pela performance no
palco. O som dessas reinterpretações se assemelhavam ao power psicodelismo de Jimi
Hendrix, o que influenciou nas composições que entraram no primeiro disco da banda.
Atualmente, a banda trabalha com a divulgação do disco Costa do Marfim, lançado no
segundo semestre de 2014.
Os integrantes são: Beto Bruno (voz), Marcelo Gross (guitarra e vocais), Rodolfo
Krieger (baixo e vocais), Gabriel Azambuja (bateria) e Pedro Motta (teclados e vocais). Os
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discos lançados são Cachorro Grande (2001), lançamento independente; As Próximas Horas
Serão Muito Boas (2004), lançado pela revista OutraCoisa; Pista Livre (2005), Todos os
Tempos (2007) e Cinema (2009) lançados pela Deckdisc; Baixo Augusta (2011), lançado pela
Trama e Costa do Marfim (2014), lançamento independente.
Ancorados em autores como, por exemplo, François Laplantine, Yves Winkin e
Isabel Travancas, optamos por um método etnográfico em nossa pesquisa. Por conta disso,
dentro do método, utilizaremos técnicas como entrevistas, diários de campo, fotos, observação
participante e descrição, isto é, a intenção é que nossa problematização se desdobre em todos
esses níveis.
2. ETNOGRAFIA
Primeiramente, com o intuito de compreender o método etnográfico, buscamos em
Winkin (1998) a definição de etnografia:
Etnografia é uma arte e uma disciplina científica, que consiste em primeiro lugar em
saber ver. É em seguida uma disciplina que exige saber estar com, com outros e
consigo mesmo, quando você se encontra perante outras pessoas. Enfim, é uma arte
que exige que se saiba reproduzir para um público terceiro (terceiro em relação
àquele que você estudou) e portanto que se saiba escrever. Arte de ver, arte de ser,
arte de escrever. São estas as três competências que a etnografia convoca (WINKIN,
1998, p. 132).

Dentro da etnografia, Winkin (1998) apresenta o diário de campo, o qual tem função
emotiva, reflexiva, catártica, íntima, subjetiva e de sintetizar. Nele, nós pensamos em nossas
imersões. Além da função catártica, o diário tem função empírica, onde devemos anotar tudo
o que nos chama atenção durante as observações. Voltaremos às funções do diário de campo
mais adiante.
Laplantine também traz apontamentos sobre a descrição etnográfica, na qual comenta
que a atitude de impregnação de uma cultura que não é a nossa – ou de um segmento de nossa
própria cultura – supõe uma atividade que desperte a sensibilidade do etnólogo, mais
precisamente o olhar. Na etnografia, a atividade de observação é, antes de tudo, uma atividade
visual. Entretanto, a descrição etnográfica (que significa a escrita das culturas) não consiste
apenas em ver, mas em fazer ver, em escrever o que vemos (LAPLANTINE, 2004, p. 10). É
na descrição etnográfica que as qualidades de observação, de sensibilidade, de imaginação
científica e de inteligência entram em jogo.
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Por estarmos localizados em uma só cultura, não apenas ficamos cegos diante de
outras, mas também míopes em relação à nossa própria cultura. Nesse caso, uma experiência
de alteridade obriga-nos a ver o que nem imaginávamos. Por isso, o autor recomenda que é
preciso olhar e como é preciso olhar. Procuraremos encarar nossa sociedade de uma maneira
nova, experimentando estranhamentos dentro de nossa própria cultura.
Convém agora diferenciar dois termos dos quais um é sem dúvida melhor
qualificado que o outro para designar a empresa etnográfica: ver e olhar. Olhar em
francês é "regarder", palavra forjada na Idade Média e cujo sentido permanece até
hoje. "Regarder", como olhar,é guardar de novo, ficar de guarda, tomar conta de
manifestar interesse por prestar atenção, consideração, vigiar. O olhar demora no
que vê. Consiste, segundo a expressão de François Fédier (1995), em uma
"intensificação do primeiro ver". Mas a percepção etnográfica é de fato da ordem do
olhar mais do que da visão, não se trata de qualquer olhar. É a capacidade de olhar
bem e de olhar tudo, distinguindo e discernindo o que se encontra mobilizado, e tal
exercício - ao contrário do que se percebe "em um piscar de olhos", do que "salta
aos olhos", do que provoca um "impacto"... - supõe uma aprendizagem. Notemos, no
entanto que o olhar etnográfico não pode confundir-se com o olhar perfeitamente
controlado, educado, abalizado por referências ocidentalizantes, que consistiria em
fixar e escrutar seu objeto como um urubu sua presa, e que acentuaria de certo modo
a acepção medieval de regarder = colocar sob guarda, que é também a de "'droit
deregard (direito de controle) (LAPLANTINE, 2004, p. 18).

O trabalho etnográfico supõe um olhar que não deve ser nem desenvolto nem
extremamente concentrado. Donde a necessidade de voltar a dar lugar também a uma atitude
de deriva (evidentemente provisória) de disponibilidade e de atenção flutuante que "não
consiste apenas" como diz Affergan (1987, p. 143) "em ficar atento, mas também e, sobretudo
em ficar desatento, a se deixar abordar pelo inesperado e pelo imprevisto" (LAPLANTINE,
2004, p. 18). Isto tem a ver com o que os antropólogos consideram em relação ao
conhecimento humano: não é possível observar um grupo da mesma forma que um botânico
examina, por exemplo, uma folha – é preciso se comunicar e compartilhar os modos de vida
deste grupo. Ainda, também não é o que acontece em uma entrevista jornalística, onde o
jornalista se limita em obter dados de seu entrevistado – é muito mais do que isto. Sendo
assim, Laplantine (2004) explica que o trabalho do etnógrafo não consiste exclusivamente
numa metodologia apenas indutiva, arrecadando somente informações; mas, sim, em
impregnar-se dos assuntos de uma sociedade e tudo o que envolva seus ideais e suas
ansiedades.
Antes de tudo, a etnografia é um experimento físico de imersão absoluta, consistindo
numa verdadeira socialização ao invés, onde, longe de tentar compreender uma sociedade
unicamente nas manifestações "exteriores", devemos interiorizá-la através das acepções que
os próprios sujeitos atribuem a seus próprios comportamentos (LAPLANTINE, 2004, p. 23).
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Nós vemos, olhamos, e quando queremos mostrar ao outros aquilo que vemos e
olhamos, o fazemos com palavras – com nomes. Dessa forma, entendemos que a atividade de
percepção é quase intrínseca de uma atividade de nomeação. Mas esta última, pondera o
autor, acaba sendo insuficiente. Ele acrescenta dizendo que se ficássemos pela observação,
nem que fosse da forma mais ríspida possível, ou pela nominação oral mais exata, muito
rapidamente, de tudo aquilo que foi visto ou dito restaria somente uma vaga lembrança. Por
conta disso, a etnografia é precisamente a elaboração e a transformação pela escritura desta
experiência – é a organização textual do visível em que um dos papéis maiores é também a
batalha contra o esquecimento. Ou seja: precisamos saber articular olhar e escrita –
compreender a relação entre o ver e a escrita daquilo que vemos. Nessa relação, que não é em
sentido único, acabamos indo e voltando – vendo e revendo, contrapondo situações,
confrontando o que foi visto e escrito.
Portanto, a descrição etnográfica não é somente “uma atividade perceptiva e
linguística que toma esta ou aquela cultura como objeto, ela é uma atividade que se reforma e
se reformula permanentemente através do contato com determinada cultura” (LAPLANTINE,
2004, p. 121). O desafio etnográfico, que se baseia no experimento visual e linguístico das
diferenças, recorre a diferentes maneiras de falar, de ler e de escrever, inúmeras versões, o
oposto daquilo que é sinônimo. Laplantine (2004) finaliza que a escrita etnográfica não fixa a
visão em um saber: ela insere uma inquietação naquilo que é visto.
3. O MÉTODO ETNOGRÁFICO NA PESQUISA COMUNICACIONAL
Para nossa pesquisa não correr o risco de ficar calcada somente na antropologia,
buscamos métodos de fazer etnografia no mundo da comunicação, como explica Travancas
(2006).
A autora sugere etapas no caminho etnográfico, as quais são:
1) Levantamento bibliográfico e leitura de material coletado;
2) Elaboração de um caderno ou diário de campo, o qual terá um papel fundamental,
pois nele anotamos e anotaremos absolutamente tudo, de questões que nos levaram
a escolher tal objeto a perguntas que temos em mente, funcionando como um
registro descritivo de tudo o que presenciarmos; e
3) Entrada no campo, isto é, nossa inserção no grupo – onde encontraremos uma
infinidade de possibilidades e variáveis relacionadas ao universo investigado.
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Dentro do campo, levaremos em consideração dois instrumentos importantes de
coleta de dados: a entrevista em profundidade e a observação participante. Travancas afirma
que a Antropologia é a ciência da escuta, e diz que “o antropólogo não determina verdades,
não aponta equívocos, não pergunta por que as coisas não são diferentes. Ele ouve e procura
entender quais são as verdades para aqueles “nativos”” (TRAVANCAS, 2006, p. 102), por
isso é preciso saber ouvir.
Creio que aqui aparece uma das vantagens da pesquisa qualitativa: a proximidade
com o entrevistado. A maneira como ele se expressa; o tom de voz que usa; seu
entusiasmo ao falar de determinados assuntos; a relação de confiança que se
estabelece entre pesquisador e pesquisado e que ajudará em outras etapas da
pesquisa; a percepção das contradições no seu discurso; e mesmo a possibilidade de
abordagem de temas mais complexos ou mesmo delicados (TRAVANCAS, 2006, p.
106).

3.1 MÉTODOS E TÉCNICAS A SEREM APLICADOS
3.1.1 Entrevistas em profundidade
Dentro do método etnográfico, utilizamos a entrevista em profundidade. Entre as
principais qualidades deste método, está a flexibilidade de permitir à fonte definir os termos
da resposta e ao pesquisador ajustar livremente as perguntas. Este tipo de entrevista procura
intensidade nas respostas, não-quantificação ou representação estatística. Para Duarte (2006),
a entrevista em profundidade é um recurso metodológico que procura, com base em
conjeturas definidas pelo pesquisador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de
uma fonte, selecionada por deter dados que se deseja conhecer. Ainda, esse tipo de entrevista
possibilita identificar problemas, detalhes, padrões, alem de obter juízos de valor e
interpretações.
A entrevista em profundidade é uma técnica enérgica e maleável, favorável para a
apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do
entrevistado, como para a descrição de processos complexos nos quais está ou esteve
envolvido. O autor acrescenta dizendo que, na realidade, ela é uma pseudoconversa que
acontece a partir de um quadro conceitual previamente marcado, que guarda similaridade,
mas também diferenças, em relação à entrevista jornalística. Dentro da entrevista em
profundidade, buscamos elucidar seus tipos e aplicar os que mais têm a ver com nossa
pesquisa.
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Mais do que uma técnica de coleta de informações interativa baseada na consulta
direta a informantes, a entrevista em profundidade pode ser um rico processo de
aprendizagem, em que a experiência, visão de mundo e perspicácia do entrevistador
afloram e colocam-se à disposição das reflexões, conhecimento e percepções do
entrevistado (DUARTE, 2006, p. 81-82).

3.1.2 Entrevistas abertas
Por

ser

essencialmente

exploratória

e

flexível,

não

havendo

sequência

predeterminada de questões ou parâmetros de respostas, acreditamos que a entrevista aberta se
mostra muito útil ao problema que investigamos. Ela tem como ponto de partida uma questão
ampla e flui livremente, sendo aprofundada em determinado rumo de acordo com aspectos
significativos identificados pelo entrevistador enquanto o entrevistado define a resposta
segundo seus próprios termos, utilizando como referência seu conhecimento, percepção,
linguagem, realidade, experiência. A capacidade de aprofundar as questões a partir das
respostas torna este tipo de entrevista muito rico em descobertas. (DUARTE, 2006, p. 65).
3.2 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
Ao se inserir em um grupo, o pesquisador deve saber que ele também está sendo
observado e que sua presença pode alterar a rotina deste grupo. Travancas (2006) comenta a
discussão da antropóloga Ruth Cardoso (1986) em relação ao investigador e seu envolvimento
com o grupo pesquisado. A antropóloga diz que não há uma regra, mas é preciso que a
observação participante não se transforme em “participação observante”. Pretendemos, ao
longo dessa inserção, ganhar respeito dos informantes, participar do campo, sempre
questionando e tentando descobrir: até que ponto o etnógrafo pode ficar neutro ou atuar
dentro do campo?
4. A PESQUISA PARTICIPANTE DENTRO DA COMUNICAÇÃO
Não existe uma única maneira de definir a pesquisa participante. É necessário
reconhecer que a existência de tradições de pensamentos distintas e de práticas de
pesquisa diversas conferem alcances e significados às atividades que se
desenvolvem sob o mesmo rótulo: pesquisa participante ou investigação
participativa (CAJARDO, 1987, p. 16).

A pesquisa participante, segundo Peruzzo, “consiste na inserção do pesquisador no
ambiente natural do fenômeno e de sua interação com a situação investigada” (PERUZZO,
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2006, p. 125). A autora toma por base as definições clássicas de pesquisa participante
formuladas por Eduard C. Lindeman, Morris N. Schwartz, Florence Kluckhohn e Severyn T.
Bruyn, Teresa Maria Frota Haguete (1990, p. 61-63) e explica que a pesquisa participante
implica:
a) A presença constante do observador no ambiente pesquisado, para que ele possa “ver
as coisas de dentro”;
b) O compartilhamento, pelo pesquisador, das atividades do grupo ou do contexto que
está sendo estudado, de modo consistente e sistematizado – ou seja, ele se envolve nas
atividades, além de co-vivenciar “interesses e fatos”;
c) A necessidade, segundo autores como Mead e Kluckuohn, de o pesquisador “assumiu
o papel do outro” para poder atingir “o sentido de suas ações” (HAGUETE, 1990, p.
63).
Portanto, estes componentes são fundamentais para compreender a pesquisa
participante e podem ser tomados como base de seus procedimentos metodológicos
(PERUZZO, 2006, p. 126).
4.1 INSTRUMENTOS DE COLETA
Como o gravador possui a vantagem de evitar a perda de informações (e não distrai,
necessariamente, o entrevistado, como um bloco de anotações), acreditamos que ouvir a
gravação ajuda na hora de lembrar fatos e perceber nuances que podem ter passado
despercebidas durante a entrevista. Duarte comenta que “é uma oportunidade de aprender com
a própria entrevista, identificar aspectos que não ficaram registrados, começar a estrutura do
trabalho” (DUARTE, 2006, p. 77). Portanto, nas entrevistas – ou pseudoconversas –
utilizamos principalmente a gravação, já que o método permite o registro literal e integral do
que foi verbalizado.
Sendo assim, nosso procedimento metodológico desdobra-se nos níveis etnográficos
e nas técnicas que o método pede. A partir deste levantamento teórico, fazemos uma descrição
de campo – onde também há alguns trechos de conversas com os músicos, não seria possível
inserir todas as falas – em um show da Cachorro Grande com a Orquestra de Câmara da
ULBRA, que aconteceu no dia 22 de novembro de 2014, no Salão de Atos da UFRGS, em
Porto Alegre/RS.
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5. IMERSÃO E DESCRIÇÃO DO CAMPO
Resolvi ir para o Salão de Atos da UFRGS durante a tarde e acompanhar a passagem
de som, então cheguei lá pelas 17h45min. A orquestra já estava passando o som no palco, e os
músicos da Cachorro Grande estavam no camarim, no andar de cima. Subi, cumprimentei
todos, e logo chamaram a banda, pois eles passariam o som com a orquestra. E eles tocaram
absolutamente todas as músicas. Foi mais um ensaio do que uma passagem de som, na
verdade. Tudo executado quase na linha da perfeição, com erro somente em uma música.
Alguns ajustes, claro: guitarra muito alta, baixo muito baixo, retorno da bateria muito baixo,
mas que o técnico de som logo resolveu.
Percebo, já no ensaio, a diferença brutal entre uma banda de rock e uma orquestra:
os/as violinistas com postura impecável, todos com um olho na batuta do maestro e outro olho
em suas partituras. Eles nem falam entre si. Estão sentados, concentrados, sisudos. E isso
(mas não só isso) acabou refletindo na atitude dos músicos da Cachorro Grande, também.
Poucos minutos antes, Beto Bruno, vocalista da banda, comentou comigo que estava muito
nervoso, que não sabia se ia conseguir se soltar, que não ia ter como explodir com tudo tão
bonito e organizado.
Som passado, ensaio feito, tudo pronto para a noite. Pouco antes do show, Marcelo
Gross, guitarrista, comentou que eles haviam escolhido 20 músicas (as mais calmas dos
discos) e enviado para o Maestro. Eu nem lembrava de algumas, já que há muito tempo elas
não são tocadas nos shows. Por exemplo, “Lili”, “Agoniada” e “Cinema”. Então o Maestro
escolheu 14 músicas daquelas 20 que a banda enviou (mais o bis, “Hey Amigo”, que o Beto
Bruno já havia cantado no “Concertos Dana Clássicos do Rock Gaúcho”, em 2012) e o set list
ficou assim: 1 – “As coisas que eu quero falar”; 2 – “Roda gigante”; 3 – “Bom Brasileiro”; 4
– “Por onde vou”; 5 –“Lili”; 6 – “Agoniada”; 7 – “Cinema”; 8 – “Dia perfeito”; 9 –
“Sinceramente”; 10 – “Quando amanhecer”; 11 – “Dia de amanhã”; 12 – “Que loucura”; 13 –
“Velha amiga”; 14 – “Como era bom”; BIS – “Hey Amigo”. Ou seja, realmente foi um set list
pensado para o concerto: músicas mais calmas (com exceção de “Hey Amigo”) e que
proporcionaram uma atmosfera bem diferente do show tradicional da banda.
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FIGURAS 01 E 02: PASSAGEM DE SOM DURANTE A TARDE. (FOTOS: CAROLINE GOVARI NUNES)

Marcado para as 21h, o concerto atrasou um pouco, a pedido da banda, pois havia
um protesto dos taxistas perto do Salão de Atos (ou não tão perto, mas que trancou todo o
trânsito nos arredores). Eu mesma cheguei às 21h em ponto, e isso porque desci do táxi no
meio do trânsito. Mas a produção local não achou bacana com quem já estava no Salão de
Atos e às 21h15min o concerto iniciou. Estava lotado. De tarde, Beto comentou que estava
preocupado porque tinha ficado sabendo que a procura por ingressos tinha sido baixa. Eu
comentei que também não tinha visto muita divulgação online, mas Gross interrompeu minha
fala dizendo que tinha visto várias vezes na mídia impressa e na televisão. Talvez isso
explique o fato de o local estar cheio de idosos. Eu, acostumada a um público de show de
rock, achei que a divulgação tinha sido péssima. Erro meu – o público alvo era outro. E com
razão: depois fiquei sabendo que os Concertos Dana são um sucesso há 13 anos, sempre
superando as expectativas. No local, havia pouquíssimas cadeiras vazias. Além das pessoas
mais velhas, muitas crianças habitavam as cadeiras com expressões curiosas e felizes. Ou
seja, era um público bem diferente do público da banda e bem diversificado entre si. Acho
que era um público dos Concertos Dana, isso sim, mas que gostou muito da Cachorro Grande,
pois aplaudiram muito e deram risada com as atitudes de Beto Bruno no palco.
Falando em Beto Bruno, ele estava mesmo mais bem comportado que o normal. No
início, parecia envergonhado (e disse isso, tapando o rosto com as mãos, na primeira vez que
cumprimentou o público) e não sabendo como agir. Aos poucos, pareceu ficar mais
confortável. Ele conversou com o público, elogiou a orquestra, abraçou o Maestro e brigou
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com o mesmo quando este derrubou seu copo de vinho, que estava no chão. Talvez o copo
derramado tenha sido um divisor de águas (ou de atitudes), pois na hora em que o copo caiu
ele gritou “isso aqui é rock’n’roll”, e depois disso ficou um pouco mais solto no palco. Nada
parecido aos shows normais da banda, onde ele pula enlouquecidamente, grita muito, mas
jogou o pedestal do microfone e das letras de música no chão, eventualmente gritou, falou
palavrões e terminou o show abaixando as calças e mostrando a bunda para a plateia.

FIGURAS 03 E 04: MOMENTOS DO SHOW VISTOS DE TRÁS DO PALCO E DA PLATEIA,
RESPECTIVAMENTE. (FOTOS: CAROLINE GOVARI NUNES)

Os demais músicos da banda se adaptaram bem à orquestra e tocaram quase que
fazendo carinho em seus instrumentos. Nada de palhetada violenta na guitarra, corda
arrebentando, nem baqueta quebrando na caixa, nem bumbo sendo arremessado no Salão de
Atos. Então foi tudo muito bem tocado, bem cantado, com uma interação extremamente gentil
com o público e com a orquestra.
No dia seguinte, conversei com Gross e ele confirmou que as baladas foram
privilegiadas. A ideia era desviar das “pauleiras” e tocar o que eles imaginavam que ficaria
com um arranjo legal. Contou também que a banda ficou muito emocionada quando chegou
para o ensaio em Canoas, na ULBRA, na tarde anterior, e os arranjos estavam lindíssimos.
Sobre o concerto, comentou que foi muito legal e muito louco porque eles estão acostumados
a tocar para o público do bar Opinião, em clubes, e ali tinha um monte de gente para quem
eles nunca tocaram (ou não estão acostumados a tocar).
Disse também que a maior dificuldade foi ter que tocar baixinho, pois o natural é
“descer o braço”, tocar muito alto, mas que eles conseguiram fazer o que o Maestro havia dito
sobre “segurar a mão para ressaltar o que a orquestra estava fazendo”.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como o campo se atualiza em outro formato e o paradigma não é um privilégio
somente do campo comunicacional, a pertinência é sempre levantar questões, não fixando
nossa visão em um único saber. Percebemos que a comunicação não é linear e que não pode
haver teoria fechada – este é o paradigma. Dessa forma, em constante movência, seguimos
neste processo tentativo entre teoria e campo, indo e voltando, repensando e questionando. A
observação participante, em um local que não costumávamos frequentar, nos possibilitou uma
visão menos míope, se compararmos às casas de shows e bares onde tínhamos visto o show
da banda anteriormente. O levantamento bibliográfico foi essencial na hora de ir a campo, e
agora, em uma segunda etapa, a ideia é fazer o caminho contrário, repensando esse fluxo.
Há uma experiência no espetáculo que é da ordem do sensível – e não do racional.
Acreditamos que o método etnográfico foi válido na tentativa de entender estas sensibilidades
que acontecem na dimensão performática de um show, pois ali, além da relação entre os
músicos, há a nossa própria dimensão performática em relação a eles. A imersão etnográfica
permite que estas dimensões, sensibilidades e afetos venham à tona.
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“PARA ENCHER OS OLHOS”:
ANÁLISE CULTURAL DA VISIBILIDADE DE UMA RAINHA DO CARNAVAL DO
CLUBE SOCIAL NEGRO TREZE DE MAIO NO JORNAL A RAZÃO1
Giane Vargas Escobar2
Ana Luiza Coiro Moraes3
RESUMO
O artigo analisa a entrevista concedida pela Rainha do Carnaval do Clube Social Negro Treze
de Maio e 1ª Princesa do Carnaval de Santa Maria em 1970, Alcione Flores do Amaral, bem
como os dados da pesquisa documental (Moreira, 2008) aos acervos do jornal A Razão, em
especial de sua coluna social, e do Museu Comunitário Treze de Maio, nessas fontes
buscando os regimes de tradição seletiva perpetrados pelo clube, pela imprensa e pela
sociedade santa-mariense de então. Por meio de uma pesquisa que se caracteriza
metodologicamente como análise cultural, objetivou-se verificar os níveis de cultura vivida,
cultura registrada e cultura da tradição seletiva apontados por um dos fundadores dos Estudos
Culturais, Raymond Williams (2003). Percebe-se que no período estudado, tanto no momento
em que essa cultura estava sendo efetivamente vivida como quando a cultura se documentava
na coluna social do jornal, sedimentaram-se tradições seletivas fundadas na segregação racial
e na desigualdade de gênero.
Palavras-chave: Análise Cultural. Clube Social Negro. Rainhas negras. Coluna Social.

1. Introdução: um clube, sua rainha e a cultura da segregação e das desigualdades de
gênero
O artigo tem como tema o regime de segregação racial constatado pela mera
presença de um clube social negro na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
problematizando, todavia, a presença do que Raymond Williams (2003) chama de cultura da
tradição seletiva também no espaço de divulgação de eventos sociais em que se configura a
coluna social do jornal A Razão.
Trata-se da discussão de resultados parciais de uma pesquisa em desenvolvimento4,
que aborda as atividades do Clube Treze de Maio entre os anos 1960-1980, com foco nas

1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), bolsista CAPES. giane2.vargasescobar@gmail.com.
3

Doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professora Colaboradora do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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narrativas e histórias de vida de rainhas e princesas dos certames de beleza que promovia
como parte de seu projeto de visibilidade negra na sociedade local, em meio a uma sociedade
racista, segregacionista e machista. Para tanto, a pesquisa tem como fonte documental o jornal
A Razão, onde busca investigar como a sua coluna social (in)visibilizou as rainhas e princesas
do Clube Treze de Maio.
Neste artigo, analisamos a entrevista concedida pela Rainha do Carnaval do Clube
Treze de Maio e 1ª Princesa do Carnaval de Santa Maria em 1970, Alcione. Além disso,
cotejamos dados obtidos na pesquisa documental (Moreira, 2008) aos acervos de duas fontes
secundárias: o jornal A Razão e o Museu Comunitário Treze de Maio5. Buscamos verificar os
regimes de tradição seletiva perpetrados no momento em que essas duas eleições se davam,
isto é, quando esta era uma cultura efetivamente vivida, centradas na cobertura do jornal aos
eventos, ou seja, no registro documental daquele espaço-tempo cultural, com ênfase na
situação da mulher negra na sociedade santa-mariense a partir de uma perspectiva de gênero.
E isso significa, segundo a fundadora e coordenadora-executiva do Geledés – Instituto da
Mulher Negra de São Paulo Sueli Carneiro, buscar:
[...] uma perspectiva feminista na qual o gênero seja uma variável teórica, mas
como afirmam Linda Alcoff e Elizabeth Potter, que não “pode ser separada de
outros eixos de opressão” e que não “é possível em uma única análise. Se o
feminismo deve liberar as mulheres, deve enfrentar virtualmente todas as formas de
opressão”6. A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que um feminismo
negro, construído no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas –
como são as sociedades latino-americanas – tem como principal eixo articulador o
racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a
própria hierarquia de gênero em nossas sociedades (CARNEIRO, 2011, p. 1).

Dessa forma, com a brevidade do espaço deste artigo, articulamos classe social,
gênero e racismo para empreender uma análise cultural cujas bases se ligam às reflexões
alinhadas com os Estudos Culturais, sobretudo o estudo de Raymond Williams (2003) sobre
as tradições seletivas.
4

Tese de doutorado “Para Encher os Olhos”: identidades e representações culturais das Rainhas e Princesas do
Clube Treze de Maio de Santa Maria no jornal A Razão (1960-1980), em desenvolvimento no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM.
5

O Museu Comunitário Treze de Maio foi fundado em 20 de novembro de 2003, originando-se de um projeto
que transformou o clube social negro em museu comunitário, a partir do conceito da Nova Museologia que
entende “o museu como instrumento de desenvolvimento”, um museu evolutivo, consistindo em um processo de
longo prazo, sobre um território, para uma população, com patrimônio ancorado na cultura viva desta, utilizando
a linguagem do objeto (VARINE, 2012, p. 201). O Museu foi idealizado pelos então alunos do Curso de
Especialização em Museologia, do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), no período de 2001 a 2002:
Giane Vargas Escobar, João Heitor Silva Macedo, Antonia Marisa P. César e Jussara Lopes, em consonância
com as demandas e expectativas do movimento negro local.
6

Carneiro se refere a Linda Alcoff e Elizabeth Potter, autoras de Feminist Epistemologies (Thinking Gender),
publicado em 1993, por Taylor & Francis.
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2. Análise cultural: a cultura vivida, a cultura registrada e a cultura da tradição seletiva
A análise cultural pode ser situada no que Marconi e Lakatos (2003, p.221) chamam
de métodos de procedimentos, que “pressupõem uma atitude concreta em relação ao
fenômeno”; ou, como sinaliza Gil (2008), como um dos métodos que indicam os meios
técnicos da investigação. A finalidade de tais métodos, de acordo com este autor, é “fornecer
a orientação necessária à realização da pesquisa social, sobretudo no referente à obtenção,
processamento e validação dos dados pertinentes à problemática que está sendo investigada”
(GIL, 2008, p. 15).
Dessa forma, sintetizando a noção de métodos de procedimentos de Lakatos e
Marconi (2003) e a de métodos que indicam os meios técnicos da investigação, em
Gil (2008), é possível considerar a análise cultural inserida em ambas as
classificações, que remetem a ações concretas no contexto da pesquisa. (COIROMORAES, 2015, p.4).

Essa ideia de concretude, aliás, já se encontra em Raymond Williams (2003, p. 56),
quando ele define a teoria da cultura como “o estudo das relações entre os elementos de todo
um modo de vida”, apontando que:
A análise da cultura tem o intento de descobrir a natureza da organização que
constitui o complexo dessas relações. A análise de obras ou instituições específicas
é, neste contexto, a análise de seu tipo essencial de organização, as relações que
umas ou outras encarnam como partes da organização em seu conjunto. Nela, a
palavra chave é “padrão”: qualquer análise cultural útil se inicia com o
descobrimento de um tipo característico de padrões, e a análise cultural geral se
ocupa das relações entre eles, que às vezes revelam identidades e correspondências
inesperadas entre atividades até então consideradas em separado, e em outras
ocasiões mostram descontinuidades imprevistas.

Os padrões que marcam as práticas sociais num específico momento e numa
particular formação social e as maneiras como são vividos, experimentados e, por vezes,
reinventados pelos sujeitos, de maneira a se tornarem “novas práticas sociais”, constituem
seus modos de organização, ou seja, “padrões culturais”, de onde as regularidades e as
rupturas podem ser rastreadas no processo analítico, tendo em conta, para tanto, os meios de
registro dessas conjunturas espaço-temporais e, por vezes a eles contrapondo-se, o que
efetivamente é vivido pelos sujeitos.
Neste sentido, elegemos a noção de análise cultural preconizada por Williams,
sobretudo no segundo capítulo de The long revolution (2003), em que ele distingue três níveis
de cultura: 1) a cultura vivida em um determinado tempo e lugar, que apenas se encontra
totalmente acessível para aqueles que vivem ou viveram nesse espaço-tempo; 2) a cultura
738

registrada, desde a arte até os fatos mais cotidianos, isto é, a cultura documentada de um
período; e 3) a cultura da tradição seletiva, fator vinculante entre a cultura vivida e os
registros da cultura em distintos períodos.
Williams (2003) observa que quando a cultura de um período já não é presente, ou
seja, não é mais uma cultura vivida, o passado sobrevive, ainda que de maneira mais restrita,
nos documentos deixados por essa e/ou acerca dessa cultura. E, através da cultura registrada, é
possível obter uma ideia razoavelmente clara sobre o acervo cultural, os padrões gerais de
atividade e os valores de tal período. Contudo, permeando a sobrevivência da cultura de
determinado período há seleções (do que constitui acervo, de quais são efetivamente os
padrões e valores culturais), que se dão no momento mesmo em que essa cultura é vivida,
mas, também, nos próximos períodos, formando, de modo gradual, em continuidades e
rupturas que acontecem em cada época subsequente, uma tradição.
É muito importante tratar de entender o funcionamento de uma tradição seletiva. Até
certo ponto, a seleção começa dentro do mesmo período; de toda massa de
atividades se selecionam certas coisas, se lhes dá valor e ênfase. Em geral esta
seleção refletirá a organização do período em seu conjunto, ainda que isto não
signifique que mais adiante os valores e ênfases se confirmem (WILLIAMS, 2003,
p. 59).

Um exemplo disso pode ser apontado na consulta a dados documentais em acervos de
jornais, pois se à cultura vivida correspondem os acontecimentos que estavam em curso em
determinado tempo e lugar; o agendamento do que e de quem é notícia, no momento do
registro desses fatos, isto é, quando eles adquirem o estatuto de acontecimentos jornalísticos,
já se constituiu em uma primeira seleção; e, finalmente, quando acontece a busca pelos
registros dessas fontes, é muito provável ela seja orientada pelos propósitos atuais da pesquisa
que originou a consulta, o que institui a tradição seletiva. “Teoricamente, um período se
documenta; na prática, essa documentação é absorvida por uma tradição seletiva, e ambos são
diferentes da cultura vivida” (WILLIAMS, 2003, p. 59).
Williams (2003, p. 60) assinala ainda que “no interior de uma dada sociedade, a
seleção será regida por muitos interesses especiais, incluídos os de classe”. Neste artigo,
acrescentamos questões raciais dentre os interesses especiais que determinaram a formação e
consolidação da tradição seletiva perceptível na cultura tradicional da sociedade santamariense dos anos 1970, que corresponde em grande medida ao sistema de interesses e
valores então vigentes, tanto no sentido das distinções entre classes sociais quanto da
segregação racial. Isso porque, “a tradição cultural não é somente uma seleção, mas também
uma interpretação” (WILLIAMS, 2003, p. 61), e nesse sentido, pensamos a coluna social do
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jornal A Razão não apenas na sua função de veicular os eventos sociais dos clubes da cidade
de Santa Maria, mas como um lugar de contínua seleção e interpretação das tradições dessa
cultura.

3. A coluna social do jornal A Razão como objeto de uma análise cultural
Fontes de estudo e reflexão desta pesquisa, A Razão é o jornal mais antigo da cidade
de Santa Maria, fundado em 9 de outubro de 1934. Trata-se de um dos mais tradicionais
veículos de comunicação do interior do Rio Grande do Sul, um jornal de inegável relevância
sociocultural na comunidade santa-mariense da década de 1970, período que é foco desta
análise.
Nessa época, o jornal A Razão contava com tiragem diária, exceto às segundasfeiras, sendo possível nele identificar um panorama do funcionamento e da estrutura vigente
na sociedade daquele período, especialmente na seção escolhida para análise neste artigo: a
coluna social.
Gênero jornalístico informativo, mas contendo também opinião (MELO, 1994), a
coluna social trazida para os jornais brasileiros foi inspirada nas gossip columns americanas,
cujos temas eram ligados às famílias da alta sociedade, “constituindo-se em relatos de festas,
informações fúteis, curiosidades políticas, fofocas sobre milionários, artistas e celebridades”
(COIRO-MORAES e FERREIRA, 2011, p. 109-110). Para Muniz Sodré (2003, p. 1), a
coluna social ajudou a construir uma “mitologia pequeno-burguesa”, constituindo-se na
“celebração de sinais exteriores de consumo conspícuo”, sinalizando aqueles que tinham
poder e oferecendo-lhes visibilidade.
A coluna social do jornal A Razão, que incialmente intitulava-se “Pela Sociedade”,
logo depois alterou o seu título para “Coluna”. Pela Sociedade é apresentada supostamente
por um homem, não tem assinatura e nesse espaço o jornal coloca-se como "a voz da
sociedade, de todos, para todos e para o bem comum". A Coluna, como o espaço passou a ser
chamado a partir de 11 de janeiro de 1966, é um lugar onde as mulheres são "notadas e
anotadas" pelo olhar masculino. Sua localização é sempre no canto superior esquerdo do
jornal e tem em média entre 5 e 16 breves apontamentos diários, quase sempre na página 3 ou
8. Observamos que o colunista destaca nos textos e imagens as mulheres brancas e com poder
aquisitivo da cidade, em sua maioria jovens, sendo que em algumas imagens aparecem
mulheres reconhecidas nacionalmente, como a atriz e cantora Norma Bengell, a Miss Brasil
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"Iedinha" Vargas, as quais são sempre um "modelo" a ser seguido pelas demais no que ser
refere ao padrão estético: branca, magra, elegante e bem vestida.
Uma das expressões utilizadas com frequência na coluna social do jornal A Razão,
no ano de 1966, ao referir-se às mulheres da sociedade santa-mariense, principalmente nas
semanas que antecediam o grande evento social da cidade, o Carnaval, era que as mulheres,
em especial “os brotos em profusão”, “as mancebas”, “as bem lançadas”, “as notadas e
anotadas” eram “para encher os olhos” de quem participasse dos festejos. As mulheres eram
vistas sob o olhar masculino do desejo, da sexualidade e da objetificação, conforme o cronista
descreve neste breve apontamento da coluna social do jornal A Razão de 1966: "período
momesco para êste ano, segundo indica será algo para encher os olhos (o grifo é nossos) e o
society da cidade universitária7 aguarda com geral expectativa a folia de 66. Bola Branca.” (A
Razão, p.3, 20 jan.1966).
Importante ressaltar que esse colunista refere-se às mulheres brancas, pois as
mulheres negras não apareciam na coluna social, com raras exceções. Mas, sabe-se por meio
dos depoimentos das rainhas do Clube Treze de Maio, que o único período em que aos negros
era permitido entrar nos clubes brancos era durante o Carnaval, e as personagens principais,
fonte de expectativa e desejo desse olhar masculino, branco, heterossexual eram as mulheres
negras, pois somente elas e suas cortes podiam, durante as festas de momo, frequentar e
desfilar pelos salões dos clubes brancos. Numa irônica sequência que aponta desigualdades de
gênero e raciais, as mais lindas negras, escolhidas criteriosamente pelos homens negros, na
sociedade branca passavam a ser objeto hipersexualizado, para o deleite e o “consumo” do
homem branco. Nesse momento “se igualavam” às mulheres brancas, destinavam-se a
“encher os olhos”.

4. Apresentação e discussão dos dados da entrevista e da pesquisa documental: uma
rainha na primeira página do jornal
A entrevista selecionada por este artigo foi concedida por Alcione Flores do Amaral8 a
Giane Vargas Escobar, em 21 de junho de 2013. Alcione, nascida em junho de 1953, conta
que frequentou o Clube Treze de Maio desde os 8 anos e que só parou ao final da década de

7

“Cidade universitária” passa a ser um epíteto de Santa Maria, por conta da fundação, em 1960, da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), a primeira universidade brasileira instalada numa cidade de interior.
8

As autoras têm autorização prévia para divulgação dos dados de pesquisa, obtida por meio do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela entrevistada.
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1980. “Então, eu sempre digo assim: além do meu pai, da minha mãe, eu tive na minha
formação dois pontos muito interessantes e fortes”: um foi a sua formação escolar no Colégio
Santana, desde os 5 anos e meio de idade, que ela ressalta que se deu pela ajuda das irmãs
católicas à sua mãe, e o outro refere-se à vida social no Treze.
[...] E o outro ponto fortíssimo é onde eu frequentava, que era o 13 de Maio. Então,
eu estudava no colégio Santana, mas a minha vida social era toda no 13 de Maio.
Então, aqui neste 13 de Maio, eu fui Rainha Infantil do Carnaval. Eu fiz a minha
Festa de 15 anos. Eu debutei no 13 de Maio. A festa de 25 anos de casados dos
meus pais foi no 13 de Maio. O casamento da minha prima, que saiu agora há
pouco, foi no 13 de Maio. Então, tudo era aqui. A minha vitória, e de alguns amigos
no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, foi festejada neste clube.
Então, o clube contribuiu muitíssimo na minha formação.

Segundo Giacomini (2006, p. 143) a festa, constitui um importante divisor de águas.
Momento de sociabilidade por excelência, de encontro do grupo, de fruição dos outros e de si
mesmo, que desempenha papel central na vida coletiva e na formação dos indivíduos. Assim,
era por meio da festa, da aparência cuidadosa e impecável, com luvas, rendas, cetins, brilhos,
pérolas, que as mulheres negras se faziam representar no interior daquele clube negro que
permaneceu ao longo de quase um século como um local de sociabilidade. O Treze foi uma
referência para a comunidade negra do Sul do país, que nele se via representada,
reconhecendo-o como um lugar que agregava famílias, incentivava namoros, noivados,
casamentos, além de apoio aos filhos dos associados para que ingressassem na universidade.
Isso atesta uma seleção de ordem social no momento em que aquela cultura era efetivamente
vivida, pois o Treze era o clube de uma elite negra, seus fundadores tinham certo poder
aquisitivo porque faziam parte dos quadros da empresa pública que foi responsável pelo
desenvolvimento da cidade, a ferrovia, além de militares e outros servidores públicos que
compunham o quadro de associados da Sociedade Cultural Ferroviária Treze de Maio de
Santa Maria. Tal quadro social, aliás, se diferenciava do que frequentava o outro clube, o
União Familiar, localizado na periferia da cidade. Ou seja, ainda que oriundos no passado de
negros que vieram para o Brasil como escravos depois de sua captura em África, esses dois
grupos de frequentadores de dois clubes sociais negros têm posições diferentes na sociedade
santa-mariense: “um conjunto de indivíduos ocupando uma posição social parecida na
origem, são separados no curso do tempo por diferenças associadas à evolução do volume e
da estrutura do seu capital” (BOURDIEU, 1979, p.124).
Assim, as mulheres do Treze faziam parte de uma “elite negra” santa-mariense. Mas,
ser parte disso, segundo Alcione, exigia o cumprimento de normas de comportamento no
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interior do clube, o que no nível da cultura vivida daquela sociedade dava conta de valores,
condutas e privilégios diferentes entre homens e mulheres.
Eu estava inserida nesse período. Pra mim, todas as coisas eram normais. Eu não
lembro assim, de ficar furiosa com o 13 de Maio por causa de algumas normas.
Mas nós éramos, os bailes eram com a luz bem clara. Os nossos pais nos
acompanhavam nas festas, nos bailes. Já tô falando mais lá na adolescência, né. E
havia os diretores de salão. Então, eles verificavam se tu estava tendo um
comportamento que eles considerassem impróprio praquela festa. Por exemplo,
dançar com rosto colado com um rapaz não podia, era feio. E a gente entrava com
os pais, ou com alguém responsável. Ninguém saia daqui pra ir ali fora e voltar.
Essas coisas não me atingiram, assim. Eu obedecia, não tinha problema. A minha
mãe estava sempre de olho, vendo com quem que eu dançava, como é que eu
dançava...

Assim, esse “feminino desejável” se formava através do processo de socialização dos
papéis de gênero, que se dava no âmbito da família primeiramente, mas tinha no clube a
ambiência para a cristalização de tradições seletivas que associavam papéis sociais a cada um
dos sexos, determinando as diferenças no comportamento de homens e de mulheres
(AMÂNCIO, 1994).
Sobre sua história no clube, Alcione conta que em 1961 foi convidada por uma amiga
para ir a um baile infantil de pré-Carnaval no Treze, sendo coroada Rainha e estabelecendo
assim sua primeira ligação com o clube. Aos 15 anos, realizou seu baile de debutantes no
Treze de Maio e, no ano seguinte, em 1969, foi coroada Rainha do Carnaval adulto do Clube.
Representou o Clube como Rainha do Carnaval do Treze no concurso de Rainha do Centro de
Santa Maria, no qual conquistou o título de Primeira Princesa do Centro, em 1970. Já no
concurso de fantasias, logrou o primeiro lugar em originalidade com a fantasia Deusa de
Watusi9 (primeiro lugar em originalidade no concurso de fantasias s da cidade de Santa Maria,
em 1970).
Alcione possuía registro fotográfico dos festejos citados em sua entrevista, sendo que
este material foi cedido por ela ao acervo do Museu Comunitário Treze de Maio. Ao ser
questionada por que resolveu doar as fotos, a resposta veio rapidamente: “Primeiro por que o
Treze faz parte da minha vida, sou solteira e não tenho filhos, então essas coisas vão se perder
no momento que eu não estiver mais aqui. Toda documentação e as fotos que tenho vou doar
para o Museu” Assim, é possível verificar, abaixo: Figura 1: coroação como Rainha do
Carnaval Infantil, em 1961; Figura 2: fotografia da festa de comemoração da aprovação dos
associados do Clube Treze de Maio no Vestibular da Universidade Federal de Santa Maria,
9

Watusi é o povo que invadiu áreas dos atuais Burundi e Ruanda (África), dominando os hútus ali residentes.
Também tem o significado de mulher-bicha poderosa. Dicionário InFormal. Disponível em
http://www.dicionarioinformal.com.br/watusi/. Acesso em 10 ago.2015.
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em 1972 (Alcione é a primeira moça de vestido estampado); Figura 3: fotografia do
casamento da prima festejado no clube; Figura 4: Fantasia Deusa de Watusi.

Figura 1 – Rainha do Carnaval Infantil (Alcione é a quarta menina da esquerda para a direita,
a única com calça comprida)
Fonte: Acervo Fotográfico Museu Treze de Maio

Figuras 2 e 3– Fotografias da comemoração do vestibular (esquerda) e do casamento da prima
no Treze (direita)
Fonte: Acervo Fotográfico Museu Treze de Maio
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Figura 4: Fantasia Deusa de Watusi
Fonte: Acervo Fotográfico Museu Treze de Maio
Já no acervo do jornal A Razão, colhemos as imagens representadas pela Figura 5 e
pela Figura 6. A Figura 5 documenta a visita de Alcione à redação do jornal A Razão, em 6 de
fevereiro de 1970. O jornal não divulgou o concurso interno do Clube Treze de Maio, quando
Alcione foi eleita Rainha do Carnaval do clube, noticiou apenas o evento maior que era o
Carnaval da cidade e ida das concorrentes até o jornal para divulgar os seus clubes e os
presidentes, as suas rainhas. Numa tradição seletiva linguística, que supõe ofensiva a
qualificação “negra”, a coluna social do jornal descreve eufemisticamente: "uma linda morena
que se apresenta como candidata ao título" (grifo nosso). Trata-se de uma tradição seletiva em
que “o valor da branquitude se impõe em discursos que aparentemente não falam de
identidades raciais ou valorizam identidade negras” (SOVIK, 2009, p. 40). A autora explica
que esses sinais aparecem em discursos banais, do senso comum, que reafirmam o privilégio
branco, falando de forma afetiva algo que demarca a desigualdade.
Na Figura 6, na primeira fotografia à esquerda, Alcione é a terceira moça. Ela foi
Rainha do Carnaval do Clube Treze de Maio e 1ª Princesa do Carnaval de Santa Maria em
1970, com 16 anos. Ao centro, a Rainha do Carnaval de Santa Maria naquele ano, uma moça
branca e loura, o que atesta que no nível da cultura registrada o valor da branquitude vivido
naquele momento na sociedade santa-mariense. Para Sovik (2009) o que está naturalizado por
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uma inércia secular é a supervalorização do branco, o que é um fenômeno mundial, com
particular vigência em lugares que foram colonizados por europeus que implantaram a
escravidão. Neste caso, a sociedade brasileira é campo fértil para a valoração da branquitude,
a perpetuação do racismo e um imaginário que constitui hierarquias raciais.

Figura 5 – Alcione visita A Razão.
Fonte: Arquivo jornal A Razão/Coluna Social de 06.02.1970.

Figura 6 – Capa do jornal A Razão: “Soberanas do Carnaval”
Fonte: Arquivo jornal A Razão, 12.02.1970.
Sinalizando a importância do Carnaval como festa nacional, uma das tradições
seletivas que se pode elencar na cobertura de A Razão aos festejos de 1970 acontece no
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próprio momento em que define a noticiabilidade do acontecimento, pois a coluna social se
desloca para a primeira página do jornal. Ali, enquanto o texto aponta que a rainha eleita é
“graciosa e meiga”, a manchete indica outra tradição seletiva daquela cultura, quando informa
na que Aloida Janner foi a Rainha do Carnaval de 1970, representando o Centro da cidade,
enquanto a senhorita Norma Santana foi a Rainha dos bairros. Alcione foi a 1ª Princesa do
Carnaval de Santa Maria, pelo Centro, já que naquela época havia a segregação também entre
os "clubes do centro" e os clubes dos bairros (certamente os mais simples e mais pobres). O
Treze figurava entre os "Clubes do Centro", então o clube negro tinha certa posição
privilegiada neste sentido, embora esse fosse um poder limitado e com fronteiras. Como se o
recado do júri, formado por agora por homens brancos (um vereador, um capitão e o
Secretário Municipal de Administração), fosse este: "Vocês até podem estar no Centro, mas
será mantida a tradição de que a rainha sempre será a moça branca!"
Para Gonzalez (1998, p. 39), o Carnaval brasileiro possui, na sua especificidade, o
“aspecto de subversão, de ultrapassagem de limites permitidos pelo discurso dominante, pela
ordem da consciência”. Essa subversão, no Carnaval carioca, que é examinado pela autora,
traz “a exaltação mítica da mulata nesse entre parênteses que é o carnaval”.
[...] E é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito [da democracia
racial] é atualizado com toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher
negra transforma-se única e exclusivamente na rainha, na “mulata deusa do meu
samba”, “que passa com graça/fazendo pirraça/fingindo inocente/tirando o sossego
da gente”. É nos desfiles das escolas de primeiro grupo que a vemos em sua máxima
exaltação. Ali, ela perde seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto,
adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras
distantes só para vê-la (GONZALEZ, 1998, p. 228).

Em Santa Maria, contudo, o processo seletivo fundado nos aspectos residuais de uma
sociedade segregacionista aponta para a mulher negra não o posto de Rainha do Carnaval, que
ela só pode conquistar entre os seus, mas um principado. Por outro lado, Aloida, Norma e
Alcione, antes ainda das representações que apontam para tradições seletivas que marcam
quem é do Centro, quem vem dos bairros, quem é branca e quem é negra, compartilham uma
identidade que vem de um processo de mitificação apontado por Simone de Beauvoir:
A mulher é a Bela Adormecida no bosque, Cinderela, Branca de Neve, a que recebe
e suporta. Nas canções, nos contos, vê-se o jovem partir aventurosamente em busca
da mulher; ele mata dragões, luta contra gigantes; ela acha-se encerrada em uma
torre, um palácio, um jardim, uma caverna, acorrentada a um rochedo, cativa,
adormecida: ela espera. Um dia meu príncipe virá... Some day he'll come along, the
man I love... Os refrãos populares insuflam-lhe sonhos de paciência e esperança. A
suprema necessidade para a mulher é seduzir um coração masculino; mesmo
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intrépidas, aventurosas, é a recompensa a que todas as heroínas aspiram; e o mais
das vezes não lhes é pedida outra virtude senão a beleza. Compreende-se que a
preocupação da aparência física possa tornar-se para a menina uma verdadeira
obsessão; princesas ou pastoras, é preciso sempre ser bonita para conquistar o amor
e a felicidade [...] (BEAUVOIR, 1967, p. 33).

No Clube Treze de Maio, a tradição seletiva dos associados levava a construções
identitárias “marcadas pela diferença”, pois não era “qualquer negro” que podia frequentar o
clube, assim como não era permitido o ingresso de brancos em seu espaço. Segundo
Woodward (2000), a identidade é relacional e marcada por meio de símbolos. Existe uma
associação entre a identidade da pessoa e as coisas que uma pessoa usa. Assim, a construção
da identidade é tanto simbólica quanto social.
Em relação às mulheres negras, a tradição seletiva se forma no plano da moral, pois
não era “qualquer mulher negra” que poderia frequentar o Clube Treze de Maio. Além das
relações de poder legitimadas pelo crivo do homem negro, isto é, os dirigentes (sempre
homens) que definiam quem podia ou não permanecer dentro do clube, elas precisavam
também passar pelo “olhar” das mulheres bem casadas ou moças “que não se perderam” para
poder ali frequentar. Ou seja, o clube não admitia em seus quadros mulheres separadas,
viúvas, mães solteiras ou aquelas viviam junto aos seus companheiros, fora do casamento.
[...] Agora, mães solteiras, mulheres separadas. É uma coisa da época, não é uma
coisa do Treze de Maio. É uma coisa da sociedade em geral. O mesmo acontecia no
Caixeral, no Comercial. Eu tenho hoje uma certa culpa com relação a algumas
amigas minhas, que tiveram filhos naquela época, fora do casamento, e que a minha
família dizia: olha, a partir de agora, eu acho bom que tu não ande com a fulana.
Eu acho isso horrível hoje, mas fazia parte, né? Tu não escolhe a data que tu vive.
Entende? Eu vivi aquela época. E naquela época não podia. Hoje, eu tenho tipo
uma dívida com essas amigas, que tiveram essa, não sei, infelicidade, não sei o que
é. E essas coisas, diziam assim: “a moça se perdeu”. Entende? Quando ela tinha
relacionamento sexual, antes do casamento. Mas, ao mesmo tempo em que eu me
sinto desconfortável com isso, eu entendo que era a época.

Na fala da entrevistada, é possível reconhecer mais uma tradição seletiva, pois ela
atribui ao Zeitgeist a discriminação às mulheres cujo comportamento não se alinhasse a regras
e padrões que atestam profundas desigualdades de gênero perpetradas tanto no clube social
negro quanto na sociedade branca. Ela apela à índole do tempo para explicar desigualdades
que vinham sendo combatidas, especialmente a partir do final dos anos 1960, por movimentos
que reivindicavam os direitos civis das mulheres e dos negros. Ainda que tais movimentos de
reivindicações cidadãs tenham tido maior visibilidade nos Estados Unidos, visando a abolir a
discriminação e a segregação racial e reconhecer igualdade de gênero naquele país, são
inegáveis as repercussões que tiveram no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde um
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movimento feminista contava, por exemplo, com expoentes na mídia como Heloneida Studart
(Revista Manchete) e Carmen da Silva (Revista Cláudia).
As rainhas e princesas do Treze foram detentoras de notoriedade, distinção e intensa
visibilidade no interior daquele reduto de sociabilidade negra, entre seus pares. Entretanto,
ainda que o Clube promovesse inúmeras atividades importantes para a comunidade negra,
empoderando seus agentes e visibilizando as mulheres negras no interior daquela agremiação,
este fato não ganhou notoriedade na imprensa santa-mariense, que tinha como principal
veículo para as notícias dos naquele período a coluna social do jornal A Razão e como padrão
dominante de representação na sociedade, a valorização da branquitude. E este valor não é
equivalente ideológico ou contrapartida da negritude, para Sovik “o valor da branquitude se
realiza na desvalorização do ser negro e ela continua sendo uma medida silenciosa dos quase
brancos, como dos negros” (SOVIK, 2009, p. 55).
Por outro lado, na mídia santa-mariense as mulheres negras do Clube Treze de Maio
não eram habitualmente reconhecidas como detentoras de beleza (Alcione foi a única Princesa
do Carnaval da cidade oriunda do clube social negro) e a coluna social do jornal A Razão
minimizou a beleza daquelas mulheres negras, invisibilizando-as pelo não dito, mas por
aquilo que silenciava, ou pelo que “mostrava”, entretanto com lugares definidos e com hora
marcada para terminar.
5. Conclusão
Nesta breve análise foi possível apontar vários níveis de seleção que formam, afinal,
uma tradição em relação às mulheres negras. Na cultura vivida dos anos 1970, uma seleção de
cunho social já se dava através de quem podia se associar ao Clube Treze de Maio, pois se
tratava de uma “elite negra” que excluía os negros da periferia. Apontamos, ainda, uma
seleção de um “feminino desejável”, que operava de acordo com padrões morais que
segregavam as “mulheres perdidas”. No certame de beleza, promovido com o apoio de
autoridades municipais, uma tradição seletiva indicava as diferenças entre moças do Centro da
cidade e dos bairros e entre moças brancas e negras (cada qual em clube próprio) e a mística
da “rainha”, da “princesa” selecionava ainda outra tradição: a do valor da branquitude mesmo
num momento em que se “incluía” a mulher negra (desde que não fosse como a protagonista
da festa, a “rainha”).
Na cultura documentada, assinalamos a seleção nos próprios critérios de
noticiabilidade do Carnaval, que cegou a levar a coluna social para a primeira página do
jornal A Razão. Também salientamos a tradição seletiva linguística já na manchete, que
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repetia a divisão de classe do certame (Aloída do Centro, Norma dos bairros) e no texto, que
reiterava as qualidades femininas desejáveis (“graciosa e meiga”).
Dessa forma, em camadas de seleções se formaram tradições de desigualdade de
gênero e segregação racial e de classe.
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PESQUISAS RADIOFÔNICAS E ESTUDOS DE GÊNERO- UM BREVE
PANORAMA 1

Graziela Bianchi2
Nayane Cristina Rodrigues de Brito 3

RESUMO
O presente artigo traz um breve panorama sobre a situação relacionada aos trabalhos que
realizam a articulação entre questões radiofônicas e perspectivas de gênero. Para tanto,
elabora um mapeamento de todos os trabalhos apresentados no Grupo de Pesquisa de Rádio e
Mídias Sonoras da Intercom entre os anos 2000 e 2014. A partir da realização dessa atividade
de registro e análise percebeu-se que a quantidade de trabalhos que traz esse tipo de
abordagem e articulação mencionadas é muito pequena, representa pouco mais de 1% do total
de artigos mapeados. Além disso, observa-se também uma utilização falha no que diz respeito
a teorias e metodologias relacionadas ao gênero. Sendo assim, este artigo oferece um registro
a respeito dessa articulação entre estudos sobre rádio e os estudos de gênero objetivando
chamar a atenção para a realidade observada nesse âmbito e quem sabe, a partir disso,
contribuir para que haja um desenvolvimento maior de estudos que relacionem esse tipo de
abordagem.

Palavras-chave: Rádio. Gênero. Intercom.

1. INTRODUÇÃO
Perspectivas que tragam à discussão e reflexão abordagens que relacionem os
considerados Estudos de Gênero com questões em articulação com os meios de comunicação
passam a ter um desenvolvimento cada vez mais abrangente, elencando problemáticas desde
diferentes pontos de vista. Sendo assim, é possível dizer que esse é lugar onde articulações se
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2
Doutora. Professora nos cursos de mestrado e graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta
Grossa. Email: grazielabianchi@yahoo.com.br
3
Mestranda em Jornalismo, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bolsista Capes. Email:
brito.n.c.r@hotmail.com.
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tornam cada vez mais não só possíveis, como também necessárias. Com base nesse
entendimento, o presente artigo busca contribuir lançando um olhar para os trabalhos que
articulam, de maneira especial, questões relacionadas ao gênero- ainda que, em alguns dos
exemplos, não o façam de forma explicitada- em relação com abordagens radiofônicas.
Interessa ao trabalho perceber as principais nuances presentes em tais estudos, observando
especialmente de que maneira são construídas e apresentadas tais relações.
Estudos de pesquisadoras com trabalhos relevantes nessa área de interface, e que buscam
compreender tais realidades de maneira mais detida, oferecem a possibilidade de analisar
melhor como se dão as articulações presentes em tais contextos. Nesse sentido, nos oferecem
subsídios para que possamos organizar reflexões entorno do tema. Nesse caso, por exemplo,
podemos buscar melhor compreender como se dão também essas relações entre outras áreas,
que não só a comunicação, em articulação com as discussões de gênero. Além disso, é
relevante também situar tais questões em um ponto de vista histórico, buscando assim
compreender melhor o percurso descrito por tais abordagens.
Pode-se dizer que, em comparação com outras áreas do conhecimento (como
História, Sociologia, Antropologia, Letras, entre outras), os estudos de gênero são
pouco representativos da produção científica em Jornalismo e Comunicação,
conquistando espaço no Brasil a partir de meados dos anos 1990. Contudo, revelamse pertinentes na medida em que permitem inserir olhares angulados nas relações
entre o feminino e o masculino na análise das representações midiáticas e mesmo
das dinâmicas internas do campo jornalístico (ROCHA; WOITOWICZ, 2014,
p.133).

Se, por um lado, interessa ao trabalho promover uma reflexão a respeito das
articulações presentes do ponto de vista da comunicação, pensando em relacionar de maneira
mais detida questões radiofônicas envolvidas, é também importante ressaltar que as questões
pertinentes ao gênero, de maneira mais particular, suas conceituações e abordagens
específicas, também precisam ser mais bem refletidas. Nesse aspecto, algumas elaborações
nos auxiliam como forma de fazer avançar essa discussão.
No seu uso mais recente, o “gênero” parece ter aparecido primeiro entre as
feministas americanas que queriam insistir no caráter fundamentalmente social das
distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo
biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O gênero
sublinhava também o aspecto relacional das definições normativas das
feminilidades. As que estavam mais preocupadas com o fato de que a produção dos
estudos femininos centrava-se sobre as mulheres de forma muito estreita e isolada,
utilizaram o termo “gênero” para introduzir uma noção relacional no nosso
vocabulário analítico. Segundo esta opinião, as mulheres e os homens eram
definidos em termos recíprocos e nenhuma compreensão de qualquer um poderia

752

existir através de estudo inteiramente separado. Assim, Nathalie Davis dizia em
1975: “Eu acho que deveríamos nos interessar pela história tanto dos homens quanto
das mulheres, e que não deveríamos trabalhar unicamente sobre o sexo oprimido, do
mesmo jeito que um historiador das classes não pode fixar seu olhar unicamente
sobre os camponeses. Nosso objetivo é entender a importância dos sexos dos grupos
de gênero no passado histórico. Nosso objetivo é descobrir a amplitude dos papéis
sexuais e do simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas, achar qual o seu
sentido e como funcionavam para manter a ordem social e para mudá-la” (SCOTT,
1989, p. 3).

Tais perspectivas expostas nos proporcionam condições de iniciar um processo de
compreensão de questões e pontos de vista que são cruciais especialmente para entender a
maneira como os estudos radiofônicos, em particular, têm tratado a temática de gênero. Ainda
que a análise empreendida por esse trabalho não consiga dar conta de uma grande amostra,
pelo menos uma parcela dos trabalhos que foram desenvolvidos no Brasil nos últimos anos,
buscando estabelecer algum tipo de relação entre rádio e gênero, foi aqui contemplada.

2. COMO O GÊNERO SE ARTICULA COM O RÁDIO (OU NÃO)
Para dar conta de melhor compreender a forma como se dá a expressão e articulação de
estudos que buscam promover o diálogo entre temáticas envolvendo o rádio e também as
questões de gênero, buscou-se como subsídio para a coleta de dados um dos mais expressivos
locais, no Brasil, que reúne os trabalhos radiofônicos realizados na atualidade: o Grupo de
Pesquisa de Rádio e Mídias Sonoras da Intercom. O grupo, que desenvolve suas atividades
de maneira sistemática desde o início dos anos de 1990, com encontros anuais, sendo parte da
programação do congresso nacional da Intercom, é o responsável por agregar a maior parte de
pesquisas e pesquisadores que se dedicam aos estudos radiofônicos no país.
No site da Intercom estão disponíveis os trabalhos apresentados por todos os grupos
participantes da entidade, entre eles, o Grupo de Rádio e Mídias Sonoras. Nesse espaço, é
possível então encontrar todos os trabalhos apresentados por todos os grupos, nos eventos que
ocorrem anualmente, desde o ano 2000. Assim, foi possível realizar um mapeamento de
trabalhos (somente os situados no âmbito do grupo mencionado) apresentados no período de
14 anos, uma vez que o evento de 2015, ano corrente, ainda não foi realizado.
Para o desenvolvimento deste trabalho a primeira atividade necessária consistiu em uma
checagem dos trabalhos apresentados em todo o período elencado para a análise. Foram
consideradas somente as publicações contidas nesse grupo em especial e que estão
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disponíveis para consulta no site da instituição. A partir desse primeiro mapeamento foi
possível construir o quadro demonstrativo apresentado a seguir (Tabela 1). Através dele,
objetivamos demonstrar de maneira clara qual a é a situação que se apresentada com relação à
quantidade de trabalhos relacionados ao nosso foco de interesse. Temos a visualização
disponível por cada ano e também podemos contabilizar o total de trabalhos apresentados no
decorrer dos 14 anos considerados na amostra. Tendo realizada essa primeira checagem para
que fosse possível traçar parâmetros quantitativos, foi possível então, em um segundo
momento, relacionar o panorama dos números obtidos com uma abordagem mais qualitativa,
preocupada em compreender melhor a inserção e o direcionamento desses trabalhos que
relacionam questões radiofônicas e perspectivas de gênero.

ANO

LOCAL DO EVENTO

TOTAL DE ARTIGOS
APRESENTADOS NO GT

ARTIGO SOBRE
GÊNERO

%

2000

Manaus – AM

13

zero

0

2001

Campo Grande - MS

20

zero

0

2002

Salvador – BA

24

zero

0

2003

Belo Horizonte - MG

39

1

2,56

2004

Porto Alegre - RS

41

1

2,44

2005

Rio de Janeiro - RJ

41

zero

0

2006

Brasília – DF

29

1

3,49

2007

Santos –SP

30

zero

0

2008

Natal – RN

34

1

2,94

2009

Curitiba – PR

43

zero

0

2010

Caxias do Sul - RS

50

zero

0

2011

Recife – PE

46

2

4,35

2012

Fortaleza – CE

41

zero

0

2013

Manaus – AM

31

1

3,22

2014

Foz do Iguaçu - PR

49

zero

0

531

7

1,32

TOTAIS

TABELA 1- GT RÁDIO E MÍDIAS SONORAS E OS TRABALHOS SOBRE GÊNERO APRESENTADOS.

A partir da apresentação do quadro com a exposição sintética dos números obtidos
em função do levantamento realizado, o que é possível observar, de maneira bastante
contundente, é uma presença muito pequena de estudos que buscam, de alguma maneira,
realizar uma articulação entre as questões radiofônicas e de gênero. Em um contexto de 531
trabalhos apresentados no Grupo de Rádio e Mídias Sonoras, no período do ano 2000 ao ano
de 2014, apenas sete realizaram a articulação que interessa à reflexão empreendida por este
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trabalho. Isso representa pouco mais de 1% do total de trabalhos apresentados no espaço de
tempo delimitado e pesquisado.
Quando observamos os números separados por anos, percebe-se que na maioria dos
anos de realização do evento nenhum trabalho, nos parâmetros elencados, é apresentado nas
edições. Nos demais encontros, encontram-se a ocorrência de apenas uma apresentação por
ano e em apenas um caso, no ano de 2011, é verificada a existência de dois trabalhos
apresentados que articulam as temáticas de interesse desse trabalho. Em suma, os números
nos mostram a baixíssima ocorrência, pelo menos nesse evento investigado no período de 14
anos, de reflexões sistematizadas por pesquisas, que coloquem em destaque a relação entre
perspectivas radiofônicas e gênero.
3. ABORDAGENS DAS RELAÇÕES RÁDIO E GÊNERO
Após explorarmos os aspectos numéricos propiciados pelo levantamento realizado, é
pertinente trazer alguns dados e percepções sobre as poucas pesquisas que promovem a
articulação entre rádio e gênero. Uma primeira percepção que pode ser descrita diz respeito à
variedade de abordagens encontradas. Não existe um único direcionamento empreendido
pelos sete trabalhos realizados, eles variam no que diz respeito ao enfoque dado, às
metodologias utilizadas, os recortes efetuados, entre outros aspectos.
Outra questão que aparece de uma maneira bastante evidente está relacionada à
própria denominação do tipo de pesquisa que é realizada: uma grande parte das autoras (todas
as sete são mulheres) não nomeia o trabalho como sendo um estudo de gênero, ou mesmo traz
alguma perspectiva que possa relacionar a pesquisa como tal.

Em alguns casos, são

mobilizados autores e estudos que trabalham com a abordagem, seja do ponto de vista teórico
ou metodológico. Entretanto, em vários casos eles ocupam apenas um espaço de menção, sem
que sejam aprofundados esses direcionamentos.
De forma sucinta, é possível trazer uma síntese a respeito das abordagens
mobilizadas por esses trabalhos. Dos sete artigos pertencentes ao âmbito de análise
relacionada por esse artigo, dois deles tratam de questões que trazem elementos a respeito de
relações entre mulheres e posições de movimentos sociais, organizados de forma
institucionalizada ou não. Em um deles, é observado o papel exercido pelo rádio em um
ambiente rural. É questionado então pelo referido trabalho o impacto do meio em uma
localidade rural do interior do Brasil, olhando especificamente para um grupo de mulheres,
em sua maioria agricultoras e donas de casa. Verificam-se questões relacionadas à escuta de
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uma emissora específica, única presente na localidade estudada. O outro trabalho que segue
por um viés semelhante e investiga um único programa, em uma emissora comunitária em
articulação com um grupo de mulheres que vive na periferia de uma capital do nordeste
brasileiro, nesse caso então, diferencia-se do anterior pela questão do ambiente urbano e
periférico.
Em outra perspectiva, um dos trabalhos traz uma única mulher em um papel, em
certa medida, protagonista. Investiga, a partir as memórias narradas por essa personagem, já
idosa, como algumas questões políticas se articulavam em tempos passados, buscando
compreender, através dessas memórias específicas narradas por essa senhora, como o rádio
participava do âmbito político da sociedade, especialmente em períodos pré-ditatoriais e
também durante a ditadura. Em outro trabalho é abordada a questão da identidade feminina,
construída a partir de uma emissora de denominação evangélica específica, e repassada via os
programas de rádio produzidos e transmitidos por ela.
Dois trabalhos apresentam perspectiva que, de alguma forma, trazem questões sobre
o envolvimento da mulher na produção radiofônica. Em um deles, a abordagem dada busca
relacionar as percepções de ouvintes mulheres a respeito de programas de locução também
realizada por profissionais mulheres. No outro, é investigada a participação de jornalistas
mulheres, egressas de uma universidade do nordeste do país, no campo de trabalho em rádio.
O último trabalho mapeado aborda uma questão que difere bastante dos demais. Traz
percepções sobre um programa radiofônico de humor conduzido por um travesti. Entretanto,
este é um personagem criado, o locutor, em sua vida cotidiana, não é travesti, apenas assume
este papel no programa de rádio e também em apresentações de eventos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A primeira percepção suscitada pelo trabalho, e sendo esta muito evidente, ao trazer
questões que articulam rádio e gênero, a partir do universo de análise descrito para a
realização desse trabalho, é a quase ausência dessa abordagem. Em um contexto geral de mais
de 500 trabalhos apresentados tendo o rádio e seus diferentes aspectos figurando como
perspectiva principal de análise, no período de 14 anos, onde há somente sete trabalhos onde o
gênero é tematizado e está presente, nos mostra uma realidade onde esse viés de estudos se
revela de uma maneira extremamente carente. Para além disso, as pouquíssimas abordagens
que são apresentadas, em sua maioria, não tematizam, de forma sistematizada, reflexiva,
comprometida, as questões teórico-metodológicas que envolvem o gênero. Nesse sentido,
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uma série de reflexões se faz necessária. Algumas podem ser apontadas por autoras que
tematizam essas perspectivas em articulação direta com os meios de comunicação.
Analisar a problemática dos meios de comunicação e das representações de gênero,
reproduzidos nesse âmbito, significa considerar essas duas faces, buscando
desvendar o que está oculto, dando visibilidade às diversas vozes e imagens
presentes nas falas, narrativas e discursos. Trata-se não só de denunciar a violência
simbólica que se exerce nas relações de comunicação pela mídia e, através dela, nas
relações sociais, em geral, e nas relações de gênero, em particular, mas, também, de
identificar um potencial utópico de subversão que se insinua através do riso e do
prazer (SANTOS, 2004, p. 169).

Esse trabalho buscou realizar um movimento muito breve e inicial de discussão dessa
relação entre rádio e gênero. Como pode ser visto em função dos dados aqui apresentados,
carecemos de um aprofundamento maior para investigarmos tais questões, entender o porquê
dessa presença tão pequena de estudos radiofônicos que tenham preocupações com as
perspectivas de gênero. É preciso, a partir daqui, relacionar esses dados com outros locais
onde possam ser encontradas pesquisas que, potencialmente, possam promover essa
articulação, seja em revistas científicas da área ou até mesmo em outros eventos semelhantes.
Tentar perceber se a tendência observada neste trabalho persiste, se ela aumenta, ou talvez
diminua. De toda forma, é possível considerar que esse breve panorama nos proporciona
subsídios para empreender outras buscas e, quem sabe, estas nos ajudem a traçar outros
horizontes, tendo também a realização de pesquisas que articulem rádio e gênero como um
objetivo a ser alcançado. Os dados levantados até o momento nos evidenciaram que
precisamos sim falar sobre rádio e gênero, bem mais e também de uma forma melhor.
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CENA LEMBRADA: O DESAFIO DE ESTABELECER NARRATIVAS CONCRETAS
EM UM ESPAÇO TEMPORAL OFICIALMENTE PERDIDO1
Indira Rodrigues de Oliveira2
RESUMO
Considerando o Festival de Jazz & Blues que ocorre anualmente na cidade de Rio das Ostras
e a cena de instrumental alternativa formada na cidade após o surgimento do evento, a análise
aqui descrita visa entender a aproximação pesquisador-pesquisado na tentativa de estabelecer
narrativas orais próximas a realidade e como tais podem resultar em pesquisas mais
aprofundadas. Faz-se uso de autores da linha de história oral, além de clássicos da
comunicação para melhor entender as experiências sensíveis de cada personagem que compõe
a cena em estudo, focando em um testemunho-chave que pode servir de base para futuras
trocas comunicacionais. Além disso, busca-se uma fórmula de coleta de depoimentos e
análise de técnicas jornalísticas que facilitem o processo de entrevista acadêmica, com
objetivo de adquirir melhores registros audiovisuais. Por fim, permite-se ainda enxergar o
pesquisador como individuo falho que possui nas mãos as rédeas de sua próprias busca
acadêmica, percebendo que é no acerto mentalidade de tal que está o caminho para uma
pesquisa de campo e depoente genuína.
Palavras-chave: Comunicação. História Oral. Rio das Ostras. Jazz & Blues.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho aqui descrito visa discriminar os desafios envolvidos na obtenção de
conteúdos factuais sobre a história do surgimento do Festival de Jazz & Blues na cidade de
Rio das Ostras, situada no estado do Rio de Janeiro. Tal atividade será realizada a partir de
uma entrevista com importante personagem desse espaço temporal, o produtor Stênio Mattos,
responsável pela ideia e execução inicial do evento.
A grande dificuldade de obter tal relato é a impossibilidade de conferir sua
veracidade, dada a ausência de registros históricos oficiais sobre o assunto em Rio das Ostras.
Dessa forma, é apenas possível trabalhar com ferramentas da história oral para assimilar os
acontecimentos em estudo. E de tal maneira, pode-se contar apenas com a prerrogativa de que

1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
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o depoimento a ser analisado parte de um ponto de vista delimitado e deve ser estudado como
tal.
De acordo com o pesquisador Joutard (2000), a história oral “pode ajudar as
identidades a efetuar esta mestiçagem necessária, (...) assumindo completamente sua própria
mestiçagem, suas ambiguidades (a ambiguidade do próprio nome "história oral") e sua
diversidade” (JOURTARD, in ALBERTI, FERNANDES & FERREIRA, 2000. Pág. 45).
Assim, ao analisar-se um objeto que admite ser incerto em seu conteúdo ganha-se a vantagem
da análise não enganada. Ou seja, o depoimento que aqui será analisado é visto por parte de
entrevistador e entrevistado como detentor de informações relativizadas por seu narrador e um
contexto espaço-temporal.
Pretende-se por este texto então melhor definir as posições que os atores
componentes desse estudo ocupam e buscar a compreensão de estratégias que podem atenuar
as linhas que definem os campos culturais entre pesquisador e pesquisado. Ainda, desenvolver
raciocínio pragmático que melhor pontue as dificuldades encontradas nesse processo de
aproximação e assim consequentemente mais facilmente encontrar suas resoluções.
Ainda serão descritas cenas, falas, e situações que ajudam a delimitar o cenário no
qual a entrevista foi concedida e os aspectos ambientais que definiram seu resultado. E, por
fim, será explicitado a correlação do depoimento em pauta com a identidade pessoal de seu
narrador e como tal conjuga o coletivo no qual este se insere.

2. RIO DAS OSTRAS: CIDADE ONDE TUDO PASSA
A cidade de Rio das Ostras se localiza na região dos lagos do estado do Rio de
Janeiro,

à 165 quilômetros da capital carioca. O município passou por intensas

transformações sociais e econômicas recentemente, com o auge do processo de extração de
petróleo na vizinha Macaé, e a crise instaurada após a exploração do combustível estabilizar.
Em 2002 uma dessas transformações veio com a chegada de um projeto cultural, que possuía
o objetivo de alavancar o turismo da região e refiná-lo economicamente, mas que acabou por
apresentar à população de Rio das Ostras a um novo modo de participação cultural. Tal
projeto era o Festival de Jazz & Blues de Rio das Ostras.
A pesquisadora Maria Lima descreve:
por sua localização a beira mar e a meio caminho entre os engenhos de cana de açúcar do
norte fluminense e a capital [Rio de Janeiro], Rio das Ostras sempre foi uma das paradas
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obrigatórias dos viajantes. O rio obrigava todos a uma travessia que dependia ora das
marés, ora do estado da ponte, fazendo com que os viajantes se detivessem por algum
tempo nos arredores do arraial (LIMA; 1998. Pág. 87).

O ambiente descrito pela autora era o contexto histórico da cidade em meados de
1950, mas ainda em muito se assemelha a sua posição atualmente. Rio das Ostras é uma
cidade de passantes, viajantes, ora destinados aos arredores de Macaé para exploração
petrolífera, ora caminhoneiros fazendo uso da rodovia Vitória-Rio de Janeiro, ora meros
turistas cariocas em fuga da balbúrdia da capital. Um de seus passantes mais conhecidos foi o
Imperador D. Pedro II, que veio repousar embaixo de sua centenária Figueira e deixou para
trás imenso legado histórico (LIMA; 1998. Pág. 21); outro, o paulista Stênio Mattos, que veio
a chamado do amigo secretario de cultura de 2002, Gilberto Menezes, e deixou para trás o
legado de cultura que pode ser observado atualmente.
O Festival de Jazz & Blues pode ter começado como uma maneira de trazer para a
região dos lagos turistas de maior porte financeiro, mas atualmente o evento foi absorvido
pelas camadas populares da região. Segundo relatório da Secretária de Turismo da cidade,
70% dos presentes no eventos são habitantes locais, a maior parte deles vindos das regiões
periféricas da cidade. Mas o que traz essas pessoas para o evento? O que as leva a apreciar um
gênero musical outrora considerado elitista? Será que há algo no riostrense que pede pelo
Jazz?
De acordo com o historiador Sérgio Porto, os primeiros aspectos daquilo que seria o
Jazz no futuro já podiam ser reconhecidos nas cantorias e rodas de dança executadas pelos
escravos negros em meados do século XIX (PORTO; 1953. Pág. 07). Porém os primeiros
registros do gênero identificado como tal vem de casas de espetáculo presentes na cidade de
Nova Orleans, localizada no interior sul dos Estados Unidos da América, às margens do rio
Mississipi, na década de 50. Assim, à mesma época que Maria Lima descreve Rio das Ostras
como uma vila de pescadores e cidades de passantes, Nova Orleans é descrita por Porto como
“pequena e pitoresca” (1953). A região recebia visitantes de diversas nações, vindos nas
barcaças que trafegavam pelo seu porto constantemente, em busca de “fazer fortuna no
próspero comércio local” (PORTO; 1953. Pág. 23). Não é difícil perceber a semelhança entre
ambas as regiões.
Um outro aspecto em comum seria ainda a forte influência negro-africana presente
nas cidades. Lima descreve: “não eram poucas as fugas ‘para os lados’ de Rio das Ostras e
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barra de São João. Os quilombos se refugiavam nos sertões, nunca próximos a foz do rio, por
ser local de forte vigilância das autoridades” (LIMA; 1998. Pág. 80).
Percebe-se então a possibilidade de uma raiz que chama o jazz no sangue e na cultura
do riostrense, porém apenas afirmar que tal ‘chamado’ é aquilo que define o sucesso do
Festival é romântico e superficial em demasia. Para se melhor entender como o evento
lentamente se tornou parte do cotidiano da cidade carioca, precisa-se primeiramente entender
um pouco mais de como o Festival veio a ser.
E nesse ponto é possível notar uma encruzilhada no caminho da pesquisa aqui
exposta. O problema da cidade interiorana é que embora as coisas aconteçam, não há quem
faça ou guarde registros de como elas aconteceram. O único registro existente está presente na
memória de cada personagem que acompanha as transformações pelas quais a cidade vai
passando. Assim, a única maneira de encontrar uma história coerente do surgimento do
Festival de Jazz & Blues é buscar o personagem que melhor acompanhou o acontecimento em
pauta. Afinal, “são os homens que constroem suas visões e representações das diferentes
temporalidades e acontecimentos que marcaram sua própria história” (DELGADO, 2007. Pág.
10). Ou seja, apenas aqueles que viveram a história do surgimento do jazz em Rio das Ostras
podem agora definir como este se deu.
Há, porém, um desafio claro ao se depender do testemunho pessoal para buscar uma
verdade de coletivo. Trabalhar com a história oral não é simples como construir uma
biografia, um cronograma objetivo de acontecimentos. Como define Portelli, “na história oral,
a história é representada pela experiência pessoal de indivíduos específicos, enquanto a
biografia é sustentada pela ênfase na participação individual em eventos históricos”
(PORTELLI, 2010. Pág. 186). O personagem que será escutado em busca de um arranjo de
cenários históricos, possibilitará apenas a existência de tais da maneira como os percebeu.
Mas não é preciso se apavorar com tal limitação no processo de construção da verdade
história. Afinal, a história oral não permite verdades, apenas pontos de vista e é com tais que
pode ser restabelecida a criação do Festival de Jazz & Blues na cidade de Rio das Ostras.
O ponto de vista escolhido aqui vem personificado por Stênio Mattos, produtor
responsável pela criação e execução do evento desde de seu início em 2002, até os dias atuais.
A definição de Mattos como depoente essencial dentro dessa pesquisa foi delimitada pelo
conceito de que “a escolha dos entrevistados não deve ser predominantemente orientada por
critérios quantitativos, e sim a partir da posição do entrevistado no grupo, do significado de
sua experiência” (ALBERTI, 2005. Pág. 31). O produtor estava presente, e ainda o está,
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durante toda a evolução do jazz em Rio das Ostras, e talvez seja dele o ponto de vista que
pode conectar os pontos dessa história.
Conseguir falar com Stênio Mattos não é uma tarefa simples; o produtor possui
diversos funcionários em seu escritório sazonal em Rio das Ostras, e os tais parecem
constantemente determinados a impedi-lo de parar por um momento. Inicialmente é
necessário quarenta minutos de espera para que ele finalmente tenha tempo de sentar e dar
atenção a qualquer coisa que não seja seu trabalho, e mesmo quando tamanho milagre
acontece, ele parece estar sempre a preâmbulos de se levantar novamente. Após consegui-lo
falante porém há um novo desafio: o de interpretar e avaliar o quanto daquela história se
conecta a um coletivo, o quanto pertence apenas a ele. Nenhum dos dois contextos é ausente
de valor histórico, mas é necessário que se reflita “sobre o relacionamento nas entrevistas e
sobre as maneiras de interpretar e utilizar o testemunho oral” (THOMSON, in ALBERTI,
FERNANDES & FERREIRA, 2000. Pág. 55). Há um contexto que pede o testemunho, e ele
precisa ser ouvido também.

3. A IDENTIDADE DO ‘EU’ E O QUE ELA CONTA
Quando finalmente consegue começar seu relato, Stênio Mattos, sentado
confortavelmente com os pés em cima da cadeira, introduz seu discurso afirmando que “adora
contar essa história”. Mattos conta que o início do Festival de Jazz & Blues se deu a partir de
um outro festival que existia na cidade, um projeto seu em parceria com Gilberto Menezes,
então (2002) secretario de turismo de Rio das Ostras:
O Festival Instrumental começou com um antigo secretario daqui de Rio das Ostras, amigo
meu de infância da ilha do Governador. Eu trabalhava em SP, no SESI, e ‘tava tendo um
show lá, quando acabou o cara chegou “Oi Stenio. Como vai?” , o nome dele é Gilberto,
Gilberto Menezes. Aí ele nem me falou nada, falou só que estava precisando de um projeto
de música instrumental. (...) Um mês depois eu dei para ele o projeto pronto, achando que
não ia dar em nada. Três meses depois ele me liga: Oi é o Gil! Aquele seu projeto foi
aprovado. [...] Aí no segundo ano, eu pensei que dava para fazer o meu sonho, um festival
de jazz & blues (2015)

Logo se torna claro que a presença do “eu” estará envolvida em todo o discurso de
Mattos, e isso não é um problema. Cabe lembrar a colocação de Portelli aqui: “devemos ter
em mente a subjetividade pessoal: [o discurso pessoal] não se refere a eventos históricos, mas
ao crescimento pessoal; não à história, mas ao seu lugar dentro dela.” (PORTELLI, 2010. Pág.
185). Mattos entende que sua presença e posição na criação do Festival de Jazz & Blues de
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Rio das Ostras foi fundamental para existência do tal, e enfatiza isso em seu depoimento –
cabe ao entrevistador discriminar que posições ocupam cada afirmação de seu depoente a
partir de tal assertiva.
Notável ainda a ausência de outros personagens na história de Mattos: os únicos
citados são Gilberto Menezes, o secretário e amigo de infância; e o prefeito à época. Em um
novo momento, o produtor não reconhece o nome do assistente cultural da cidade, embora
este fale sobre Mattos com certa intimidade. Por fim, em seu depoimento o produtor afirma
categoricamente que Menezes “se isolou” e está “escondido” na região de Sana – localizada
na serra carioca. Tal fato não se coloca verdadeiro – o ex-secretário ainda reside em Rio das
Ostras -, e corrobora com outros aspectos da entrevista o suficiente que pode-se chegar a uma
hipótese: Mattos não conhece tanto sua “cidade do jazz” como afirma.
Afirma Jourtard (2000):
Estou, de fato, convencido de que omissões, voluntárias ou não, suas deformações, suas
lendas e os mitos que elas veiculam, são tão úteis para o historiador quanto as informações
que se verificaram exatas. Elas nos introduzem no cerne das representações da realidade
que cada um de nós se faz e são evidência de que agimos muito mais em função dessas
representações do real que do próprio real (JOURTARD, in ALBERTI, FERNANDES &
FERREIRA, 2000. Pág. 34)

A realidade de Mattos se mantém assim. Houve pouca participação das autoridades
da cidade, o prefeito apoiou o projeto, mas colocou o peso dos riscos nos ombros do
secretário. Conta o produtor, “o prefeito disse assim: ‘se não der certo, eu vou mandar você
embora’ pro secretário. Aí o secretario me falou e eu ‘Vá lá... vai eu e vai você’. Possível é
imaginar que quando entrevistado o tal prefeito teria uma opinião diferente sobre o assunto.
Mas Mattos é o ponto de vista guiando essa história e a ele deve-se ater o entrevistador pelo
momento.
Durante todo o processo de entrevista surge ainda uma questão em evidência pelo
completo discurso do produtor. O “eu” presente em sua narrativa pode sim indicar uma
arrogância pessoal, uma vontade de se posicionais de acordo com suas crenças em sua
histórias, mas pode também ser algo ainda mais complexo. Mattos afirma que o Festival de
Jazz & Blues de Rio das Ostras é a concretização de seu sonho, e que a partir de tal, hoje ele é
presidente da Abrafest (Associação Brasileira de Festivais de Jazz) – que congrega 16
festivais do gênero no Brasil – e realiza outros eventos na mesma temáticas em mais três
cidades brasileiras. Assim, fica a observação, seria possível, dentro do contexto descrito, que
a necessidade de enfatizar o ‘eu’ em seu discurso venha menos de uma arrogância da parte de
Mattos e mais de uma inserção pessoal intensa dentro da história a qual ele observou
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acontecer. O produtor afirma: “Todas as cidades hoje querem, tentam fazer um festival de
jazz. Mas não tem dinheiro, não tem as coisas. E qual o maior sinalizador disso? Sou eu. As
pessoas me procuram pra caraca”.
De acordo com Poulet (1992), “graças à memória, o tempo não está perdido, e se não
está perdido, também o espaço não está”. O autor explica que próximo a um espaço temporal
delimitado pela recordação está também um espaço reencontrado dentro da história. Porém, o
quanto de tal espaço se encontra modelado a memória do personagem em pauta pode ser
estabelecido apenas por este, ou talvez nem ele. Da forma que for, o importante é situar que
há um verdade em pauta e se ela se vincula mais a um opinião que a um fato concreto, então
ela apenas é mais um dos conceitos oscilantes presentes no mundo. Mas como tal, ainda
pertence ao mundo em análise e por isso pode sim ser utilizada para descrevê-lo.
4. O COLETIVO QUE RESOLVE A NARRATIVA?
Stênio Mattos não diz sua idade quando são requisitados seus dados introdutórios,
apenas nome e função dentro da Azul Produções; ele também não inicia sua história até que
lhe seja pedido que o faça. Além disso, durante toda sua fala, ele se perde por entre gírias,
expressões, e contos não lineares. Um coisa se torna certa em pouco tempo: o produtor não
possui um discurso oficial preparado sobre o assunto, embora tenha muita vontade de falar
sobre tal. Porém, “as distorções da memória podem ser um recurso, além de um problema”
(THOMSON, FRISCH & HAMILTON, 1994. Pág. 67), e no fim talvez seja mesmo essa
ânsia de ser ouvido, responsável por tornar confusos alguns pedaços de sua narrativa, o ponto
essencial do depoimento do produtor. Afinal, em “um mundo marcado pela velocidade
descartável das informações, tendem a desaparecer os narradores espontâneos, aqueles que
fazem das lembranças (...) lastros de pertencimento e sociabilidade” (DELGADO, 2007. Pág.
22). Mattos pode não ser o narrador mais coeso, porém sua espontaneidade acrescenta uma
naturalidade e sinceridade ao que narra que um registro histórico gerado de outra maneira,
talvez até mais oficial, poderia não conseguir emular.
E não apenas a vontade de ser ouvido torna o discurso de Mattos um tanto quanto
nervoso, mas também o fato de que o que está sendo dito narra uma história que envolve
inúmeros outros personagem além do próprio. Assim, dentro da situação até agora descrita,
surge uma nova questão: se o narrador possui um vinculo tão intenso com o contexto histórico
em que se coloca ao ponto que seus “acontecimentos biográficos se definem como colocações
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e deslocamentos no espaço social” (BORDIEU, in FERREIRA & AMADO, 1996. Pág. 190),
não seria ele um agente do coletivo ou um herdeiro deste?
Em um momento da conversa, Mattos narra:
Teve um ano, há três anos atrás, em 2010... ou 2011, não lembro agora... mas cara, foi uns 5
dias de chuva sem parar. (...) Ninguém cancelou reserva. Veio todo mundo. E o festival cara...
dava uns intervalos, parava a chuva e era muito engraçado. Eu cheguei a falar com um amigo
meu: é o balé dos guarda-chuvas. Começava a chover, era fantástico, todo mundo abria o
guarda-chuva, um mar de guarda-chuva - aí parava a chuva, todo mundo fechava (2015)

Em seguida, um dos empregados que passa pelo local interrompe a entrevista para
acrescentar: “não foi o Léo que falou isso? Do balé dos guarda-chuvas...”. O produtor ri,
gesticula que sim com a cabeça, e volta a sua história sem se abalar. Porém, mesmo que sem
intensão, não fosse a interrupção do homem que passava, Mattos teria tomados para si um
discurso que uma vez fora de outra pessoa. De acordo com Pollack (1992), inicialmente a
memória parece ser um aspecto imensamente pessoal do ser, porém com anos de estudos
percebeu-se, através da história oral, que ela ainda pode ser entendida “como um fenômeno
construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes”
(POLLAK, 1992. Pág. 02). Ou seja, Mattos narra aquilo que lembra, porém muito do que
moldou suas lembranças traça caminho para outros personagens atuantes na história que o
produtor tenta especificar. Se o “balé dos guarda-chuvas” foi nomeado por Léo ou por Stênio
é algo impossível de definir, porém da forma que for ele ocorreu, e com intensidade suficiente
para que marcasse a história de pelo menos duas pessoas. E é essa a importância que lhe cabe.
Assim, talvez esteja no número de depoimentos, a solução para a afirmação da
história oral, mais que na comprovação de narrativas por documentos oficiais. Se Rio das
Ostras não possui um acervo de conteúdo escondido por entre as estantes de sua Casa de
Cultura, tal rede de conhecimento se encontra plenamente ativa na memórias dos rio
ostrenses. E quanto mais deles se sujeitaram a viagem imaginária e histórica de um
depoimento, mas intensamente o espaço temporal geográfico perdido vai ganhando forma. Tal
fenômeno que engloba a mesma percepção factual na lembrança de personagens diferentes é
denominado memória coletiva e “tem sido entendida, em todas as suas formas e dimensões,
como uma dimensão da história com uma história própria que pode ser estudada e explorada”
(THOMSON, FRISCH & HAMILTON, 1994. Pág. 77).
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Dessa forma, embora aja um crença superficial rondando por meios acadêmicos de
que a “cultura de massa empobreça ‘nossas memórias originais’ e que uma versão mais
homogeneizada pode tomar seu lugar” (THOMSON, FRISCH & HAMILTON, 1994. Pág.
90), é preciso levar em consideração que os fatos marcantes de um tempo provavelmente
serão marcantes para mais de um personagem e além disso, que para que um fato seja
relevante e de fundamental importância em contexto histórico basta apenas que tal seja
relevante para um dos atores de tal espaço temporal. Assim, se um relato é incoerente não
significa que tal não tenha sentido, “mas que o seu sentido repousa menos numa história dos
fatos do que numa história dos seus significados para aqueles que a viveram e para quem a
conta” (PORTELLI, 2010. Pág. 187). Afinal, se o tempo que faz referencia à história é o
tempo da sociedade, não seria tão estranho assim imaginar que é por seus integrantes que
deve ser delimitados seus momentos diferenciais. Então que ele seja contato, mesmo que por
aqueles arrogantes, que hesitam, ou que confundem. Deles é a história narrada, então por eles
ela pode ser oficializada.

5. O JORNALISMO ACADEMICO
Talvez, mais complicado que modificar o comportamento de análise do pesquisador
seja dar ao objeto familiaridade suficiente para que ele corresponda e responda ao
comportamento do observador de forma deliberadamente afetiva. Como fazê-lo entender a
predisposição do pesquisador de compreender a experiência do objeto e por meio dela analisar
a cultura acontecendo nesse cenário? Afinal, a experiência se coloca como uma determinação
“radicalmente subjetiva (...) aquele que sente a dor, dela diz: eu é que sei. Frente à dor do
outro, há comoção com maior ou menor distância e intensidade” (SARTI, 1998, p.02). O
pesquisador pode ter a intenção de entender seu pesquisado, mas se colocar em uma posição
de empatia tal que possa-se receber do estudado tudo aquilo que ele pode dar (dentro de seus
próprios limites pessoais) é um passo a frente.
Primeiramente é importante entender a quem se analisa, como antes mencionado,
cada indivíduo possui sua própria história, por si digna de uma pesquisa isolada, mas o autor
trabalha com um conceito geral e não pode parar em cada curva que uma vida segue. Nesse
esquema, por uma vez, uma história de vida pode ter mais relevância que outra. Quem será o
definidor dos conceitos a serem estudados em uma pesquisa é o ponto de maior centralidade
da tal. O personagem em pauta, seja da classe social ou cor de pele que for, deve ser escolhido
por uma razão aquém apenas a sua existência dentro de um conjunto. O resto dos desafios
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enfrenta-se com o tempo, mas a compreensão inicial do porquê por trás do ponto de vista
sendo encontrado parece ter uma função notável dentro da pesquisa.
Voltando a questão da história individual que cada um dos personagens pode
estabelecer sobre o assunto em pauta, deve-se primeiramente levar em conta que “são os
homens que constroem suas visões e representações das diferentes temporalidades e
acontecimentos que marcaram sua própria história” (DELGADO, 2007. Pág. 10). Assim,
embora um depoimento possa parecer destoante dentro do conceito trabalhado, ele ganha
importância pela posição de seu depoente dentro de um grupo cultural. Se o personagem
identificado como um olhar relevante da história sendo estudada diz algo, esse algo vem por
uma razão.
Dessa forma, analisa-se a narrativa, releva-se seus momentos falhos – se é que
possível considerá-los existentes -, mas fundamentalmente leva-se todos os fatores
apresentados em consideração. Afinal, “devemos ter em mente a subjetividade pessoal: [o
discurso pessoal] não se refere a eventos históricos, mas ao crescimento pessoal; não à
história, mas ao seu lugar dentro dela.” (PORTELLI, 2010. Pág. 185). E é em tal posição que
parece se encontrar a chave da compreensão de uma cultura alheia; o posicionamento pessoal
do ator em um contexto histórico extenso é um elemento orgânico que muito mais pode dizer
sobre os verdadeiros aspectos de uma cultura que apenas definições observadas. Talvez seja
enfim na interpretação que se encontra a solução da divergência cultural – no sentido em que
tal interpretação para se constituir ideal, deva ser quase não conflitante, almejando a
inexistência.
Como afirma Foucault (1975):
quanto mais se avança na interpretação quanto mais há uma aproximação de uma
região perigosa em absoluto, onde não só a interpretação, vai encontrar o início do seu
retrocesso, mas que vai ainda desaparecer como interpretação e pode chegar a significar
inclusive a desaparição do próprio intérprete (FOUCAULT, 1975, p.21)
O pesquisador se coloca então como puramente ouvinte, dando as minorias a chance
de falar por si. Se não há resolução para uma convergência cultural – ou um embate cultural –
em uma pesquisa realizada em meio ao uma distância social notável, talvez a solução possível
seja mesmo não entrar em conflito com essa distância. Dar a vez a quem sabe do que fala,
analisar com a noção dos véus em frente a seus olhos; observar com um eu estabelecido leva a
uma observação clara dentro de sua própria resolução.
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O conflito permanece estável, mas se ignorado – embora não esquecido – ele perde
sua relevância autoral. A história é contada por pesquisador e pesquisado, o conflito só existe
em sua própria posição social e não há mal nenhum nesse fato, desde que reconhecido. Assim,
o conflito pode existir, isso é natural, talvez ele só não deva ser permitido narrar.

5. CONCLUSÃO
A partir do trabalho descrito, é possível concluir que a história oral se define pela
pessoalidade dos depoimentos estabelecidos em seu uso. Embora a oralidade ofereça
incertezas no processo de apuração de um período histórico-espacial, ela também permite que
tal momento ganhe cor e subjetividade, ao invés de apenas existir factualmente embasado em
uma verdade inabalável. Além disso, a história oral permite que sejam discriminados os
momentos que mais influenciam socialmente determinados coletivos, considerando sua
frequência em número de depoimentos, ou essencialidade em uma narrativa.
Assim, “os defeitos que lhe atribuem, as distorções ou os esquecimentos tornam-se
uma força e uma matéria histórica” (JOUTARD, in FERREIRA & AMADO, 1996. Pág. 54).
Ou seja, é a partir das imperfeições constantes em um depoimento que surgem os
questionamentos sociais que a análise em pauta pode requerer.
Percebe-se ainda que o contexto “cidade pequena” oferece um imenso desafio na
ausência de registros históricos oficiais que possam comprovar acontecimentos narrados.
Porém o isolamento de tal conteúdo proporcionado pelo afastamento social da cidade permite
que seus personagens sejam genuínos, desprovidos de discursos previamente preparados, e
narradores espontâneos. Tal modelo de pesquisa, possibilita que os fatos contatos venham
maquiados apenas por uma possível arrogância pessoa fácil de tornar paralela ao conteúdo
final, ou que até enriquece a história presente.
Dessa forma, nota-se que o uso da história oral na pesquisa em cidades pequenas
pode se mostrar gratificante, se o narrador em questão se mostrar aberto a análise em questão,
e se o entrevistador entender a ferramenta que usa e souber utilizar de todas as suas
especificações.
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A CONVERGÊNCIA E A PROPAGAÇÃO DE MÍDIA ESPONTÂNEA NAS
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA DOVE: O ATIVISMO DA REAL BELEZA
FEMININA1
Letícia Salem Herrmann Lima2
RESUMO
Este artigo tem por finalidade articular as questões ligadas as práticas da convergência cultural
e seus devidos impactos na concepção dos processos da publicidade e da propaganda, no que
se refere a criação e entrega de conteúdo. Com tantas mudanças decorrente do uso de aparelhos
convergentes e das práticas participativas, formatou-se uma diferente estruturação midiática
publicitária, que utiliza o esforço comunicacional do consumidor como parte de suas mídias,
que se inicia pela compra de espaços publicitários até o estímulo comunicacional estimulador
de mídia espontânea. A partir destas práticas houve a necessidade de reformulação dos próprios
enredos publicitários que, ao perceberem um diferente cenário comercial publicitário, inseriram
práticas comunicacionais integrativas e abertas em seus contextos, além de oferecer ao
consumidor algo mais amplo que a simples oferta de produtos e serviços. Esta mudança fundase com base no posicionamento das marcas ao incorporarem em suas estratégias as questões de
“ativismo de causas” que levam o consumidor a um possível engajamento social com as marcas,
tornando os produtos comercializados coadjuvantes do sistema publicitário. Como objeto de
estudo, apresenta-se as campanhas da Dove que visam a valorização da beleza feminina, cuja
ideia volta-se à propagação da “real beleza”, slogan das campanhas, focando na ativação da
valorização feminina em seu contexto e se suporta por questões sociais e individuais
relacionadas diretamente a esse público. Como principais teóricos de base, utiliza-se os estudos
da convergência (JENKINS, 2008), da propagabilidade e propagação midiática (JENKINS;
FORD; GREEN, 2013) e do engajamento (SOLIS, 2011).
Palavras-chave: Convergência Midiática. Propagação de Mídia. Publicidade Feminina.
Ativismo Cultural. Engajamento de Marca.

1. INTRODUÇÃO
Os processos de convergência cultural vêm alterando significantemente a estruturação
comunicacional, o que acarretou na necessidade da publicidade e da propaganda reagirem com
o intuito de se aproximarem, cada vez mais, dos atuais consumidores. Estes, por sua vez,
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tornaram-se mais participativos e com interesses individuais defendidos publicamente,
principalmente pelas facilidades de registro disponibilizado nos sites de redes sociais.
“A publicidade revela-se talvez como o mais notável meio de comunicação de massa da
nossa época” (BAUDRILLARD, 2008, p. 161), por ser um dos fatores responsáveis em
despertar o desejo de consumo por uma marca, produto ou serviço durante sua exposição
midiática. Por meio dela, criam-se atributos e benefícios para os bens de consumo, estruturados
pela composição dos discursos emocional e racional e construções simbólicas. O status de
posse, endossado pela publicidade, e a apropriação de um bem de consumo, envolvem e
caracterizam o indivíduo em sua atuação social.
O sistema de simulação do real transmitido pela publicidade, só se torna possível pela
mediação das mídias no processo de veiculação das mensagens. O termo mídia possui variadas
conotações, cuja raiz deriva da palavra media, como pural de medium originado do latim, que
significa “meio” e que pela sonorização da pronúncia do termo na língua inglesa, por cuja via
o termo ingressou na cultura brasileira, traduzido e incorporado pelo vocabulário português
como “mídia”. “Meio” significa aquilo que está no meio de algo, fazendo uma referência à
inclusão e a participação de elementos que estão nas duas pontas durante o sistema
comunicativo. Significa dizer também que mudanças no meio de comunicação afetam os
componentes do processo comunicacional “incluindo o código deste meio, e impõem-lhes
modificações, não só a eles, mas, a qualquer outro elemento que esteja em alguma extremidade”
(CARAMELLA, 2009, p. 25). Mídia também pode ser definida como a forma como se fica
sabendo das coisas (SHIRKY, 2011). No contexto publicitário, o termo mídia refere-se “a
técnica de propaganda que se baseia no estudo e na observação atenta dos veículos disponíveis,
para que se possa planejar e orientar a utilização mais apropriada desses veículos”
(NAKAMURA, 2009, p. 30).
O contato com as mídias tornou-se o maior propagador da existência de bens de
consumo ao público. Por sua vez, as mídias passaram por um processo de transformação
estrutural, ao serem produzidas também pelos consumidores e propagada voluntariamente ou
não por eles. Por este motivo, discute-se neste artigo a presença da disponibilização de uma
comunicação publicitária mais integrativa apoiada na caracterização e ativação de causas ou
propósitos que, de alguma forma, incitam os consumidores a produzir e compartilhar a
mensagem recebida da publicidade ou modificada por ele a partir da mensagem original. O foco
aqui é observar como a convergência e as estratégias de mídia publicitária contribuem para a
veiculação de campanhas que focam o universo feminino, uma vez que as mulheres se projetam
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de forma diferenciada na atualidade, buscando, cada vez mais, sua aceitação e inclusão social,
muitas vezes tendo que quebrar estereótipos sociais que são alinhados a beleza feminina.
Por este motivo, o interesse em apresentar as campanhas publicitárias da Dove que
focam suas estratégias na “real beleza feminina” por justamente ir na contramão das linhas de
shampoo ou sabonetes femininos que prezam pela beleza sensual ou utópica. Preza-se aqui por
compreender o tipo de apelo publicitário utilizado para abordar o público-alvo, uma vez que as
campanhas da marca têm sido bastante comentadas pelas suas formas de concepção e
divulgação nas mídias sociais.
Os temas abordados neste artigo cercam a estruturação das mídias publicitárias a partir
da convergência, da propagação e da propagabilidade midiática e do engajamento com as
marcas a partir do ativismo proporcionado pela aceitação do conceito-chave da campanha pelas
consumidoras, levando a mensagem ao patamar de relevância a ponto de se tornar uma possível
“ativação de propósito”.

2. A CONVERGÊNCIA DAS MÍDIA E A PUBLICIDADE
A proposta do uso de convergência será utilizada para abordar seu reflexo no contexto
cultural do consumo, observando suas consequências na mídia publicitária e contribuições para
a criação de estratégias em mídias digitais, englobando a cooperação entre os meios de
comunicação. A base teórica de “convergência” utilizada nessa argumentação concentra-se nas
discussões de Henry Jenkins (2008) e compreende a relação do termo sob três pilares: a
convergência dos meios, da cultura participativa e da inteligência coletiva, definindo-a como:
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos
suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão
a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam (JENKINS, 2008, p. 27).

No âmbito da publicidade, a convergência tem papel fundamental para os
planejamentos de mídia, pela interferência na forma com que os consumidores acessam seus
meios e canais de comunicação, tendo como consequência a troca de papeis entre os próprios
meios. Novos dispositivos foram desenvolvidos para ocupar a função de outros, como é o caso
do acesso da televisão aberta por meio dos tablets. Assistir a um conteúdo televisivo
necessariamente não significa consumi-lo por um aparelho de televisão.
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A alteração da plataforma de consumo de mídia modificou também o conteúdo, pois
se os aparelhos convergem às mídias, a consequência é de que os conteúdos também devam ser
preparados para um consumo convergente. A circulação dos conteúdos depende da participação
dos consumidores (JENKINS, 2008, p. 27). O foco da convergência foi direcionado ao
indivíduo, com oferta de recursos que possibilitem uma participação mais ativa na construção
de ideias e conteúdos, no qual sua opinião auxilia e registra uma construção coletiva de
pensamentos.
Como a premissa da divulgação da publicidade é o uso de meios de comunicação, a
convergência alterou a relação indivíduo versus meio. Tem-se aqui o ponto de virada para
diferentes possibilidades publicitárias decorrente dos processos de convergência, pois a
apropriação dos meios para novos usos altera de alguma forma a construção do ciclo
comunicacional, sendo este o reflexo do fenômeno.
A convergência de mídias para a publicidade implica na modificação de hábitos sociais
e usos da tecnologia, que trabalham em simbiose motivados pelas práticas da comunicação
contemporânea. É, ainda, influenciadora no processo das audiências participativas, sejam quais
forem, pelo hábito adquirido com o uso da internet, sobretudo a partir da sua versão 2.0, por
oferecer mais recursos ao público. Sua presença é constatada em praticamente tudo que já
existia antes de se prestar a atenção na própria convergência, sendo estimulada pelas mesmas
pessoas, empresas e sociedade. A convergência envolve uma alteração no que se produz e no
que se consome.
Ao serem considerados os fatores de alteração de produção e de consumo, percebe-se
abertura para novas ideias, pois são diferentes pessoas querendo contribuir, construir, dialogar,
refletir, opinar ou desabafar; posicionamento este ancorado no processo de cultura participativa
e inteligência coletiva3. É volumoso o número de informações produzidas diariamente
propiciadas pela convergência das mídias. O fenômeno da convergência incitou uma
publicidade mais colaborativa feita por pessoas e para as pessoas. “Quando as pessoas assumem
o controle das mídias, os resultados podem ser maravilhosamente criativos; podem ser também
uma má notícia para todos os envolvidos” (JENKINS, 2008, p. 43) pela possibilidade da criação
de conteúdos dos mais diversos.

3

Termos citados por Jenkins (2008) e Lévy (1998) referindo-se a participação da audiência de forma positiva na
construção dos processos interacionais.
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A ampliação dos pontos de contatos midiáticos ofereceu estratégias diferenciadas, no
sentido de blindar o consumidor com canais comunicacionais corporativos. Motivo pelo qual
se justifica pensar no estabelecimento de uma relação social com o consumidor, para que esse
não fique apenas em uma única compra, mas que gere vínculos “emocionais, sociais e
intelectuais” (JENKINS, 2008, p. 96) com a empresa, moldando diferentes padrões de consumo
midiático. A construção de relacionamentos na web, também tem caráter comunitário,
resgatando a importância de se observar o consumo em âmbito social, na condição da oferta
publicitária por meio das “comunidades da marca”, que podem ser percebidas no contexto das
fanpages do Facebook. Por conseguinte, a publicidade é esperada de forma criativa e
envolvente, pois o bombardeio de anúncios conflitará com a proposta inicial das redes, que é a
manutenção de relacionamentos fundados a partir de interesse e relevância, fator este motivado
em tempos de convergência.

3. POSICIONAMENTO E ENGAJAMENTO COM AS MARCAS
O posicionamento das marcas é construído por estratégias mercadológicas, cuja
reputação é moldada de acordo com a repercussão de suas ações junto aos públicos. Visando à
construção de relacionamento com os consumidores e o trabalho adequado com as marcas, há
um esforço das empresas no sentido de profissionalização para o gerenciamento da presença
digital, que tem como premissa o monitoramento de comentários dos consumidores a fim de
trabalhar corretamente cada resposta, minimizando conflitos e potencializando a propagação
midiática espontânea, proveniente da manifestação desses consumidores.
As discussões de Jenkins (2008) contribuem para o contexto publicitário por indicar a
necessidade do trabalho contínuo com o público, levando-nos a observar a “reputação” das
marcas junto com as estratégias comunicacionais pelo reflexo direto na concepção da
identificação destas. A reputação está associada a ideia de imagem percebida dos produtos,
marcas ou serviços, cuja manutenção da boa reputação favorece as relações de consumo
auxiliando as estratégias adotadas.
As marcas são criadas para que sejam identificadas na mente do consumidor por
alguma característica principal, que geralmente é lembrada ao consumidor por meio das
mensagens publicitárias e slogans. Essa técnica é denominada como “posicionamento de
marca” e é um dos primeiros elementos trabalhados na publicidade e na propaganda.
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O termo posicionamento vem da área do marketing e refere-se ao lugar ocupado por
uma determinada marca ou produto na mente do consumidor (RIES; TROUT, 2002). Para Ries
e Trout, o melhor posicionamento é quando uma marca se torna a primeira a ser lembrada na
mente dos clientes no segmento em que atual e, ainda, ser capaz de manter essa posição ao
longo do tempo, por meio da flexibilidade nos programas de marketing e comunicação, da
inovação contínua do bem oferecido e da reputação atribuída a oferta de produtos de qualidade.
A publicidade e a propaganda estão diretamente ligadas à estratégia de posicionamento (RIES;
TROUT, 2002), pois é por meio delas que os consumidores têm acesso à ideia central proposta
pelas marcas; é a razão de se consumir.
Estabelecendo uma relação entre posicionamento de marca e as estratégias da
publicidade e da propaganda, nota-se a mutação existente, no que se refere as estratégias
adotadas decorrente dos usos, ao longo dos anos. Em um primeiro momento, o foco era
diretamente nos “produtos” e seus benefícios para os clientes, que ocupavam papel central no
direcionamento das estratégias. Os produtos eram oferecidos de forma funcional e direta. Com
o crescimento da concorrência nos diversos segmentos, houve a necessidade do
desenvolvimento de estratégias apoiadas a partir da “imagem”, cuja reputação positiva da
empresa ou produto mostra-se indispensável, endossando seu consumo.
Considerando a teoria de posicionamento, observa-se que sua criação foi realizada
anteriormente ao uso da internet e que naquele momento não se estudava os fenômenos da
convergência tecnológica, social e cultural nesse contexto. A convergência fomentou a
alteração e migração do foco dos posicionamentos, que continuam sendo praticados nos
mercados da publicidade e da propaganda, mas que tomou uma proporção diferenciada se
observado no contexto atual. Tem-se então um posicionamento de produtos e serviços com a
inclusão do “consumidor” dentro da estratégia, participante da publicidade como agente
propagador das mensagens de posicionamento, foco de análise na pesquisa empírica que
investigará tais elementos nas campanhas da empresa Dove, direcionadas ao público feminino.
A premissa das marcas torna-se a busca de estratégias de posicionamento que
incorporem a participação da audiência, pois a construção desta identidade atribuída às marcas,
pelas definições mercadológicas, poderá ser comprometida caso a identificação não
corresponda à promessa básica proposta pela comunicação. É nesse aspecto que a publicidade
se torna vulnerável a outras variáveis como a própria qualidade dos produtos oferecidos e
demais atributos como atendimento, preço, assistência técnica e garantia.
777

Com base no exposto, fica evidente a necessidade de a construção publicitária estar
alinhada com as demais áreas, pelo fato de que consumidores comentam sobre as experiências
com as marcas nos sites de redes sociais, com a possibilidade de agregarem imagem positiva a
ela, por meio desses registros, estabelecendo um “relacionamento emocional” (JENKINS,
2008). Os múltiplos pontos de contato podem ser interpretados tanto pela multiplicidade de
canais de mídia, como por experiências adquiridas em pontos de venda ou com outros
consumidores.
Considerar a existência da convergência na publicidade é compreender que ela passa
por um processo desafiador na edificação de novas técnicas. No cenário da convergência, a
persuasão incide de empresa para consumidor, de consumidor para empresa, empresa para
empresa e consumidor para consumidor, sem uma regra estipulada, mas moldada a partir das
práticas realizadas. Decorrente dessa constatação a publicidade se constrói com base em
percepções criadas. “No passado os produtores midiáticos falavam de “impressões” e hoje
exploramos o conceito de “expressões” do público” (JENKINS, 2008, p. 96) e o desafio
encontra-se em desvendar como e porque o público reage a determinados conteúdos. Apesar de
pertinentes essas questões levantadas por Jenkins (2008), entende-se que, em princípio, é
necessário examinar os modos de funcionamento dessas novas práticas colaborativas, para
posteriormente compreender, com mais subsídios, as motivações do público envolvido.
Há necessidade de se “criar mais valor para o consumidor, e isso se dá pela cooperação,
colaboração e inovação no marketing e na comunicação” (DONATON, 2004, p. 44). A entrega
de entretenimento publicitário pode ser uma alternativa para a concepção da criação de valor,
capaz de incitar a ideia participativa nos consumidores. A consequência desta entrega é a
construção de relacionamentos e envolvimento entre consumidores e marcas com incrementos
gratuitos na circulação de mídia por parte do público e possibilidades de incorporação das
marcas na rotina dos consumidores. Considerar um consumidor como engajado significa alterar
a forma de tratá-lo perante os estímulos publicitários. Solis (2014) reforça a importância da
compreensão do engajamento para aplicação nos contextos comunicacionais enfatizando que:
O engajamento realmente reflete ações, reações e transações. Chamo de
Engajamento A.R.T. algo que trava uma interação ou troca. Pensar no
engajamento dessa maneira inspira outra abordagem da criação de
conteúdo. Você quer que a pessoa sinta algo, não que ela apenas veja algo.
Você define seu resultado desejado, e esse resultado se transforma no que
você mede. É a relação entre causa e efeito. Infelizmente, a maioria dos
profissionais de marketing não considera o resultado como algo mais do que
alguma medida de engajamento de nível inferior ("curtir", “compartilhar" ou
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um comentário) quando na verdade você poderia induzir o consumidor a uma
emoção. Se você adora algo, compartilha isso. Não se trata apenas de
impressões, mas de expressões. Você quer que as pessoas o compartilhem
e façam algo, e isso deveria ser desenvolvido na sua estratégia de
engajamento (SOLIS, 2014 – traduzido pela autora).

Ao considerar que “marcas evangelizam consumidores”, esses passam a outra
categoria de interesse, atribuindo características de fãs da marca, pois não apenas as consomem,
mas as defendem, recomendam e auxiliam o anunciante no sentido de proliferação midiática
positiva. “As primeiras evidências sugerem que os consumidores mais valiosos são aqueles que
a indústria chama de ‘fiéis’, ou que chamamos de fãs” (JENKINS, 2008, p. 96).

4. A PROPAGAÇÃO MIDIÁTICA NA SOMA DE ESFORÇOS PUBLICITÁRIOS

O acesso a ferramentas digitais estimuladoras do convívio social impactou no
potencial participativo das audiências. Os “novos consumidores são mais conectados
socialmente” (JENKINS, 2008, p. 45), criando e recriando conteúdos midiáticos nas diversas
plataformas, com a finalidade de registrar os rastros de sua existência. Os consumidores passam
a representar um papel de importância para as empresas por contribuírem na construção de
informações, que são incorporadas pelas organizações como reforço de suas próprias estratégias
publicitárias.
Entretanto, o fato de a audiência não ser objeto passivo, mas sujeito interativo
abriu o caminho para sua diferenciação e subsequente transformação da
mídia que, de comunicação de massa, passou à segmentação, adequação
ao público e individualização, a partir do momento em que a tecnologia,
empresas e instituições permitiram essas iniciativas (CASTELLS, 2002, p.
422).

Da mesma forma que o termo “internauta” mostrou-se descaracterizado pelo contexto
participativo inserido, a “audiência” assume o papel ativo na construção midiática. Em ambos
os casos, parte-se do pressuposto de que a inserção do indivíduo no contexto comunicacional
caracteriza-o como ser atuante no processo da construção midiática. Por conseguinte, há
necessidade de diversificação de conteúdos por serem consideradas as necessidades particulares
de cada integrante social, gerando uma transformação da mídia oriunda da “segmentação do
público” (CASTELLS, 2002). Na publicidade e na propaganda o impacto desse fenômeno se
dá pelo fato de que as campanhas sofrem ruptura no alcance midiático massivo, com foco
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estabelecido à segmentação dos públicos envolvidos, com necessidade de entregas
diferenciadas de conteúdo aos públicos de interesse.
Essa mudança no contexto comunicacional dá amplitude a novos caminhos para as
empresas que utilizam os consumidores como líderes potenciais em suas campanhas
publicitárias, visando técnicas integrantes do marketing 3.0 (KOTLER; KARTAJAYA;
SETIAWAN, 2010), composto por estratégias colaborativas, culturais e emocionais; reflexos
da cultura participativa (SHIRKY, 2010). Na concepção do marketing 3.0 a comunicação
empresarial pertence ao consumidor tornando-se um desafio “exercer controle sobre a marca”
(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 59), potencializado pelas facilidades de
registros e apropriações digitais oferecidas aos consumidores por meio dos sites de redes
sociais.
Esta etapa tem como base teórica a discussão de Henry Jenkins, Sam Ford e Joshua
Green (2013) sobre “Spreadable Media” e as variações participativas que ocorrem durante a
construção desse processo. O termo propõe uma hibridização da circulação midiática e oferece
elementos para a criação dessa dinâmica. Nesse contexto, a abordagem conceitual tem como
propósito o emprego da circulação de mídias nas campanhas publicitárias e na construção de
conteúdos criados pelos usuários, considerados fundamentais para a estruturação atual do
discurso publicitário.
O termo spread tem origem na língua inglesa e agrega vários significados, entre os
mais usuais “espalhar” e “propagar”. No cenário da mídia, a melhor aplicabilidade encontrada
para spreadable seria a capacidade de propagar a mídia, o que se resume em “propagação
midiática”. Os autores de “Spreadable Media”, sugerem, já no início de suas explanações
conceituais, a distinção imediata entre os termos propagar, propagação e propagabilidade, por
serem apontados como formas de circulação de mídia. Utilizando sua conotação mais usual, do
ponto de vista semântico, o termo propagar refere-se a divulgar.
Para Jenkins, Ford e Green (2013, p. 03 - tradução da autora) propagabilidade “referese ao potencial – entre técnica e cultura – em que as audiências compartilham conteúdos para
seus próprios propósitos, algumas vezes com a permissão de direitos de propriedade, algumas
vezes apenas por seus desejos”. Pode-se também ser visto como um “espaço reservado, talvez
como um esboço na Wikipédia”, é algo que podemos moldar. Já a propagação de mídia “incide
sobre as lógicas sociais e práticas culturais que permitem e popularizam as novas plataformas,
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lógicas que explicam por que o compartilhamento se tornou uma prática comum, não
momentânea” (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 03 - tradução da autora).
O cenário da comunicação mostra um momento de transformação no qual empresas já
não controlam a distribuição de suas mídias, pelo envolvimento de diversos participantes na
circulação desse conteúdo. A ideia da espalhabilidade midiática propõe uma reflexão “sobre
como o conteúdo atravessa e resiste ao plano de fundo cultural” (JENKINS; FORD; GREEN;
2013, p. 03 - tradução da autora) de forma rápida e ao mesmo tempo complexa, onde todos os
públicos têm a oportunidade de se envolver com a produção da mídia.
Outro ponto a ser considerado na propagabilidade da mídia é sua relação com a
visibilidade de seus participantes, cuja ideia apoia-se nas bases tecnológicas de rankeamento,
possibilitadas pela semantização de conteúdos digitais, oriunda da organização dos conteúdos
na web. A visibilidade midiática do indivíduo relaciona-se com o tipo de conteúdo postado e a
quantidade de acessos alcançados na postagem. A relevância contextual passa a ser
contabilizada pelo número de acessos; a oferta de relevância no conteúdo amplia as chances de
melhor posicioná-lo no topo das respostas da busca, mecanismo presente no sistema
informacional dos sites de redes sociais.
Na publicidade, o termo propagabilidade pode ser adaptado a diversas vertentes. É
percebida como facilitadora no que se refere ao uso de formatos de mídia menos engessados
oferecendo um espalhamento da publicidade e da propaganda de forma rápida e voluntária.
Rentabiliza os investimentos da área, possui o endosso dos consumidores em suas campanhas
e multiplica seus canais de distribuição de conteúdos estimulando a participação da audiência
e a cocriação da comunicação das marcas.
As transformações na indústria publicitária estão ocorrendo pela necessidade de
adaptação às possibilidades oferecidas pelas mídias sociais (ARDSSON, 2011).

Ao

consumidor é atribuído um “empoderamento participativo” nas mídias, ocupando um papel
superior à própria mídia (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 52). Nesse contexto a mensagem
publicitária passa do controle das agências para a mão dos consumidores. Os planejadores
publicitários agregaram a função de monitoradores digitais a fim de observarem as apropriações
dos consumidores e concentrarem suas ações na construção de uma reprogramação da
programação, ou seja, inicialmente a publicidade oferece uma linha criativa que vai sendo
modelada a partir das respostas dos consumidores.
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A participação do público dependerá de fatores de estímulo, que podem ser reforçados
na oferta de experiências para as múltiplas audiências, trata-se de aumentar o contato midiático
para que sejam incorporados e remoldados a partir de interesses pessoais transformando-os em
novos produtos midiáticos. Em relação ao estímulo de experiências, no contexto do “spreadable
media”, a ideia consiste em:
Uma mentalidade pegajosa requer que as marcas criem uma experiência
centralizada que melhor pode servir de objetivo para múltiplas audiências
simultaneamente e possa oferecer formas limitadas e controladas para os
indivíduos personalizarem conteúdos dentro de formatos de sites. Uma
mentalidade de propagação centra-se na criação de textos de mídia que
vários públicos possam circular para fins diferentes, convidando as pessoas
para moldar o contexto do material à medida que o compartilham dentro de
seus círculos sociais (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p. 06 - tradução da
autora).

Tem-se como principal moeda de troca da propagabilidade o consumo do
entretenimento, que além de se mostrar uma prática corriqueira nas campanhas de comunicação,
foca-se na possibilidade de engajamento e interação com seus consumidores. A relevância
contextual do entretenimento impacta na decisão de permanência de consumo e envolvimento
junto ao público. O entretenimento dispara a recirculação da mídia, na medida em que oferece
elementos que se autoalimentam agregando atratividades à comunicação. A publicidade de
entretenimento oferece conteúdos em games, músicas, vídeos entre outros, financiados pelos
anunciantes a fim de estimular os consumidores a passar o maior tempo possível em contato
com suas marcas (DONATON, 2004), o que se pode atribuir à hibridação dos formatos e
entrega da mídia publicitária.
A circulação midiática é influenciada pela interferência da audiência e quantidade de
conteúdo gerado por ela. Ao considerar o público, a mídia incentiva-o a produzir, cujas
produções envolvem apropriações da própria mídia. Por consequência, estabelecem vínculos
de consumo mútuo; uma forma de alcance de mídia antes não realizada.

5. AS CAMPANHAS DA DOVE E A PROPAGAÇÃO MIDIÁTICA MEDIADA PELO
ATIVISMO DA “REAL BELEZA FEMININA”

O anunciante Dove vem mudando a forma de abordagem dos produtos de beleza
femininos em suas estratégias comunicacionais. Com o mote “valorize sua real beleza”
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apresenta campanhas que contemplam a publicidade de uma possível beleza alcançada e real.
Uma das primeiras campanhas trabalhadas pela marca nesta linha propôs descontruir um
anúncio publicitário, que mostrava o processo de maquiagem e tratamento de imagens de uma
mulher até seu tratamento e arte final das imagens utilizada nos anúncios publicitários em
revistas e outdoor. Esta campanha foi denominada como “Dove Evolution” e mostrou-se como
inovadora por ser uma das primeiras divulgadas na web que conquistou a viralização da ação.

FIGURA 01: FRAME DO COMERCIAL “DOVE EVOLUTION” (2007)
FONTE: DISPONÍVEL EM: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IYHCN0JF46U. ACESSO EM: 08/08/2015.

Com a mesma linha da valorização da beleza “real” feminina, a anunciante Dove
lançou o comercial “True Colors” em estilo videoclipe apresentando diversas meninas no
período de transformação para a adolescência e o incentivo da aceitação do corpo feminino.

FIGURA 02: FRAME DO COMERCIAL “TRUE COLORS” (2007)
FONTE: DISPONÍVEL EM: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TUA8PVLSZGU.
08/08/2015.

ACESSO

EM:

Outro ponto trabalhado pelas campanhas da Dove foi a resposta ao enaltecimento da
magreza feminina na mídia e aos possíveis problemas de saúde que as mulheres enfrentavam
ao buscar o corpo e a aparência ideal. Esta ideia foi trabalhada na campanha denominada “Real
Curves”, em estilo making of, com desdobramento utilizando mulheres comuns no lugar de
modelos, conhecida popularmente entre as consumidoras como a campanha das “gordinhas” da
Dove (figura 3).
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FIGURA 03: FRAME DO COMERCIAL “REAL CURVES” (2010)
FONTE: DISPONÍVEL EM: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MWJQWKAQHGQ. ACESSO EM:
08/08/2015.

Foi em 2013 que a Dove inovou mais uma vez em seus comerciais focado no público
feminino com a campanha “Real Beauty Sketches”, criada pela Ogilvy Brasil, que teve como
proposta instigar a real beleza feminina pela desvalorização da autoestima instigada pelo
contexto social. O vídeo de três minutos veiculado na internet apresenta um artista renomado
que trabalha com retrato falado. A experiência consistiu na percepção física que uma pessoa
tem em relação a outra e na percepção que cada uma delas tinha de si. O artista, sem visualizar
os envolvidos, solicitava que cada participante retratasse a pessoa que estava com ela momentos
antes com a finalidade de desenhá-la. Na sequência, solicitava que a mesma pessoa se
descrevesse para que também fosse realizado o seu autorretrato. No final do vídeo, o artista faz
uma exposição de retratos, comparando os dois desenhos realizados e a imagem que cada um
dos participantes tem de si, mostrando a necessidade da valorização da “real beleza”. Esta
campanha foi uma das mais comentadas no Brasil, pelo fato de sua criação ter sido desenvolvida
por uma agência nacional, repercutindo espontaneamente entre os consumidores em âmbito
mundial, ganhando destaque pela simpatia adquirida pelo público feminino e pela forma de
abordagem utilizada, além de ser premiada no Festival Mundial da Criatividade Cannes Lions.

FIGURA 04: FRAME DO COMERCIAL “BEAUTY SKETCHES” (2013)
FONTE: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PKOI4PPK0MG. ACESSO EM: 02/04/2014.
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A estratégia utilizada contemplou o desdobramento da ação em diversas peças
publicitárias que ofertou um vídeo com versões diferenciadas, anúncio de revista e jornal (figura
5), além de ações diferenciadas em sites de redes sociais.

FIGURA 05 - REAL BEAUTY SKETCHES - DOVE (2013)
DISPONÍVEL EM: <WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XPAOJMXYJGK>. ACESSO EM: 06/08/14.

Durante as peças divulgadas, a Dove demostrava dados de pesquisa que comprovaram
que apenas 4% das mulheres entrevistadas sobre o tema acreditavam possuir uma beleza real,
endossado pelo texto articulado em cima de questões que incitavam a consumidora a pensar
sobre o excesso de estímulos midiáticos que as força a serem reféns da beleza física criada por
padrões de consumo, muitas vezes inacessíveis para todas as mulheres. A essência da campanha
apoiou-se na existência de uma beleza genuína da natureza feminina, independente da
necessidade criada pelos padrões de consumo atual e que tal atitude estimulava as mulheres a
sentirem-se menos bonitas do que realmente são.
Pelos motivos apresentados acima, a campanha conquistou carisma entre as
consumidoras, que estavam acostumadas a serem impactadas por produtos que prometiam uma
beleza criada e, no caso em questão, o produto apenas era utilizado como um meio base para
enaltecimento de algo existente, diferencial entre as marcas concorrentes no segmento. Outro
dado a ser considerado é de que em nenhum momento foi divulgado o produto no vídeo e que
a marca Dove aparece apenas como assinatura do comercial. As experiências das participantes
foram disponibilizadas em hotsite específico da campanha, que trabalhou com a ideia da beleza
natural e real, conforme apresentado na figura 06.
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FIGURA 06: HOTSITE DA CAMPANHA “THE REAL BEAUTY SKETCHES” (2013)
FONTE: DISPONÍVEL EM: RETRATOSDAREALBELEZA.DOVE.COM.BR. ACESSO EM: 06/08/14.

A estratégia da campanha foi apoiada na prática de cross mídia com impulso maior na
internet por meio de publicidade paga em sites regionais, postagem dos vídeos no Youtube e
publicidades direcionadas nos sites de redes sociais com priorização do Facebook. Como
suporte à construção da narrativa de documentário publicitário utilizou-se a técnica de
storytelling. O vídeo foi disponibilizado em duas versões, a estendida de 6’35” e a resumida
com 3’ de duração, responsáveis pela viralização na web por meio do impulso da publicidade
paga no Youtube nos primeiros dias de veiculação. O vídeo de 3’ ultrapassou 64 milhões de
acessos e o de 6’35” atingiu 4 milhões de acessos no canal da marca no Youtube.

FIGURA 07: ESTATÍSTICA DO CANAL OFICIAL DA MARCA NO YOUTUBE (2014)
FONTE: DISPONÍVEL EM: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XPAOJMXYJGK. ACESSO EM: 02/10/14.
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Devido ao grande sucesso conquistado pela campanha, outras tentativas posteriores a
“Real Beauty Sketches” foram lançadas na mídia em 2015 dando continuidade à integração
emocional das consumidoras na mensagem entre elas: a “Dove Patches” com a proposta de
colar um adesivo no braço das mulheres que estimulava a beleza e que após a experiência de
seu uso, as consumidoras voltariam à clínica para avaliação dos resultados, cuja conclusão do
vídeo, em estilo documentário, revelava que embora o adesivo não tivesse nenhum componente
químico transformador, as mulheres voltavam mais bonitas por acreditarem na beleza (figura
8); a “Love Your Curls”, que incentiva as mães a deixarem seus cabelos naturalmente
cacheados dando exemplo a suas filhas que não aceitavam seu reais cabelos (figura 9) e a “Dove
Choose Beautiful”, que propôs uma experiência às consumidoras na entrada das estações de
metrôs e diversos outros locais de passagem em diferentes localidade do mundo, com a
adesivagem das portas contendo a mensagem “bonita” e outra com a mensagem “normal” com
o intuito de verificar a escolha das consumidoras (figura 10).

FIGURA 08: FRAME DO COMERCIAL “DOVE PATCHES” (2015)
FONTE: DISPONÍVEL EM: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WYHYWXIE-MW. ACESSO EM:
02/08/15.

FIGURA 09: FRAME DO COMERCIAL “LOVE YOUR CURLS” (2015)
FONTE: DISPONÍVEL EM: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OU7CYPTKPNG. ACESSO EM: 02/08/15.
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FIGURA 10: FRAME DO COMERCIAL “DOVE CHOOSE BEAUTIFUL” (2015)
FONTE: DISPONÍVEL EM: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7DDM-4SIAQW. ACESSO EM: 02/08/15.

Durante o relato das campanhas da Dove, pode-se perceber a preocupação da marca
em trabalhar o posicionamento da “real beleza” em suas mensagens. A estratégia consistiu em
trazer a valorização feminina com uma possível “beleza alcançada” e, que para isso, utilizou
apelos sensoriais com a marca, entregando experiências das mais diversas na tentativa de
projetar emocionalmente as consumidoras em seus enredos. Este tipo de estratégia contribui
consideravelmente com a reputação das marcas por trabalhar carisma e proximidade com as
consumidoras, além de aproximação e relacionamento social.
Estratégias como as apresentadas pela Dove, mostram uma possível preocupação
publicitária em oferecer seus produtos e serviços de forma diferenciada, pois trabalham o
posicionamento das marcas visando a lembrança comercial apoiada em uma possível “ativação
de causa”, neste caso associou a beleza com algo real e palpável pelas consumidoras, o que
pode gerar identificação positiva nas mídias. Com a aceitação da campanha pelo público
feminino, torna-se mais fácil que propaguem as mensagens para outras consumidoras, o que
pode ser um indicio de gerar reatividade ao próprio conteúdo midiático. Isso leva também ao
pertencimento à “causa” que incorpora a “real beleza” levando ao engajamento com a marca,
tão almejado pelas empresas.
A construção do processo criativo da Dove busca a imersão da consumidora na
experiência com a marca, mesmo que o público não participe ativamente, a empresa anunciante
usa de estratégias de pertencimento e entrega de mídias ao oferecer diversos pontos de contato
com a consumidora por meio da convergência das mídias, o que fica claro ao observar a
quantidade de materiais disponíveis para apropriação do público. Os sites de mídias sociais
auxiliam neste processo por serem facilitadores da propagação midiática espontânea. Ao ser
compartilhado, o comercial ganha uma proporção de interesse pelas marcas por utilizar do
consumidor como propagador midiático gratuito das ações criadas, por isso a importância de
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conceber campanhas que visam a ativação dos consumidores, que farão isso por incorporarem
as ações das marcas como sendo de importância em seus contextos sociais.
6. CONCLUSÃO
Este artigo buscou trazer reflexões acerca do cenário atual da publicidade que visa
incorporar os consumidores nas estratégias de propagação midiática. O relato das campanhas
da Dove mostrou a tendência das marcas em se apoiarem em estratégias mais sólidas baseadas
em princípios de “ativação” de propósitos sociais, que geram espontaneamente a mídia devido
a identificação do consumidor com as mensagens propagadas.
Nesse processo, evidencia-se que as marcas passam de simples divulgadoras de
produtos e serviços e começam a se manifestar a favor de “causas”, que, de alguma forma,
possuem relação com o conceito que pretendem transmitir em suas estratégias de
posicionamento. Visa-se então, que esta soma de esforços entre marcas e consumidores
caracteriza um diferente perfil na construção das campanhas publicitárias. Públicos envolvidos
com as ideias propagadas pelas marcas contribuem para a construção midiática por entenderem
fazer parte do contexto, o fazem por questões pessoas, mas que naturalmente acabam
contribuindo ao esforço de mídia gratuita.
Por outro lado, ao se entregar a comunicação das marcas para apropriação dos
consumidores, tem-se um diferente cenário fundado no “empoderamento participativo”, que
pode se tornar um risco, caso a empresa em questão não saiba administrar a participação do
público. Por este motivo, há necessidade de um trabalho comunicacional frequente e que siga
a linha definida na campanha, exemplo este detectado nas estratégias da marca Dove para o
público feminino.
Desta forma, entende-se que a publicidade conquistou um papel de importância no
cenário social atual estruturado pela convergência de mídias, por integrar o processo
comunicacional contribuindo em situações que ultrapassam a própria venda dos produtos ou
serviços, mas assumem um grau de importância social ao aliar seus propósitos aos interesses
dos consumidores, o que gera um ganho mútuo entre os envolvidos no processo.
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PRÁTICA JORNALÍSTICA: ENTRE A ORALIDADE E A MULTIMIDIALIDADE1
IURK, Mônica Candéo 2
RESUMO
Elaborar narrativas encadeadas e compartilhar comentários e opiniões são práticas da
humanidade identificadas pela história. Na atividade jornalística, contar histórias reportando
acontecimentos, fatos e situações através de linguagens que sejam interessantes ao leitor/
espectador é o desafio rotineiro. O objetivo deste artigo é identificar a ocorrência, ou não, de
alterações nas práticas comunicacionais a partir da internet. Para tanto, utilizou-se
cronologicamente a produção jornalística indicando a apropriação das tecnologias pelo
jornalismo. Através de três produções narrativas multimídias é possível perceber que as
práticas sociais comunicacionais não se alteraram desde os primórdios do jornalismo. O que
se alterou foram as tecnologias de produção, geração e transmissão dos fatos, acontecimentos
e informações.
Palavras-chave: Prática Jornalística. Narrativas Multimídia.Convergência.

1. INTRODUÇÃO

Trocar informações, contar fatos e elaborar comentários sobre os acontecimentos são
práticas culturais identificadas historicamente mesmo antes da escrita. Tais práticas
constituem a essência do que denominamos como jornalismo. (SOUSA, 2008)
Através das pinturas rupestres deixava-se gravado algum acontecimento para que
outros pudessem saber o que ocorrera naquele momento. Assim como durante toda a história
da humanidade, as informações e dados foram transmitidos através da oralidade e de
tecnologias aplicadas em processos diversos até chegarmos aos dias atuais. Passamos pelos
registros imagéticos e de escrita em argila, em pedra, madeira, metal, pele, papiros, papel,
fotografia, vídeo e o registro virtual.
Entre os fragmentos arqueológicos ainda hoje indecifrados e que se julga conterem
informações jornalísticas, figuram os sinais gravados nas rumas Maias, nas pedras
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da Ilha de Páscoa e as misteriosas inscrições das covas de Altamira, na Lagoa Santa,
Minas Gerais, e da pedra das vertentes do rio das Mortes, nos bravios sertões
matogrossenses. (BELTRÃO, 1959).

Porém, embora o suporte e a tecnologia aplicada para a produção jornalística figure
em constante alteração, as práticas produtivas se adaptaram a tais mudanças. Os critérios
atuais de noticiabilidade3, assim como os formatos estruturais foram, também, influenciados
pelas práticas sociais da cultura dos gregos antes de Cristo.
A retórica, ligada à política e ao direito (vida nos tribunais), a literatura, a
historiografia e os relatos geográficos e etnográficos foram, assim, alguns dos
contributos dos antigos gregos para a fixação, muitos séculos depois, dos valores e
formas de agir dos jornalistas, bem como para a definição dos formatos e dos
conteúdos jornalísticos, ou seja, para a fixação das estruturas típicas das matérias
jornalísticas e dos temas abordados pelo jornalismo. (SOUSA, 2008).

Sousa (2008) e Beltão (1959) remontam a trajetória do jornalismo e sua evolução
secular, mostram a maneira múltipla de influências pelas épocas históricas na comunicação e
que foram alteradas pelo contexto cultural do espaço e tempo.
Com o passar dos anos, a cultura das sociedades foi se adaptando aos novos
contextos e alterações tecnológicas. As práticas sociais alteradas pelo modo de vida e pelo
ambiente contextual dos indivíduos demandam novas formas de produção. Santaella, no texto
‘A cultura em deslocamento’, destaca que as novas formas culturais encadeadas
sequencialmente, porém em períodos diferentes não excluem as anteriores. De acordo com a
autora, a sincronização dos tempos e espaços nas grandes eras4 é fator primordial para o
entendimento das formações culturais do presente. ‘Todas as seis eras culturais, acima
mencionadas, coexistem, convivem simultaneamente na nossa contemporaneidade, pois, na
cultura, há sempre um processo cumulativo de complexificação, de modo que uma nova
formação cultural vai se integrando na anterior, provocando nela reajustamentos e
refuncionalizações. ’(SANTAELLA)
Apontando para a apropriação da evolução cultural tecnológica pelos modos de
produção no trabalho em diferentes áreas, destaca-se a ampliação de aparelhos e ferramentas
tecnológicos na produção jornalística, veiculação e distribuição de informações.
2. A LINGUAGEM NARRATIVA DO JORNALISMO
3

Práticas no jornalismo que define se um fato ou acontecimento é ou não notícia.
A autora elenca as seis grandes eras: a cultura oral, a escrita, a imprensa, a massiva, a das
mídias e a cibercultura.
4
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As histórias, contadas e reportadas nos primeiros jornais somente com palavras,
foram ganhando novos elementos ao longo dos anos. Os jornais adaptaram-se à evolução
tecnológica. Sousa (2008) destaca que, no início do séxulo XVI, as publicações noticiosas
receberam muitas denominações, com formatos variados e sem periodicidade regular. Os
materiais eram produzidos artesanalmente e distribuídos regionalmente. Após a prensa de
Gutenberg a forma de produção se alterou: muitos livros foram editados e os folhetins e
gazetas começavam a ser transformados em jornais. As decisões em noticiar algo na época
eram dos governantes e, portanto, não haviam critérios estabelecidos para seleção das notícias
ou padrões para as publicações, assim como não existia periodocidade, formato padrão e
gêneros textuais.
Nos séculos XIX e XX muito foi alterado na forma da comunicação. As invenções
como a fotografia, energia elétrica, telégrafo, rádio, telefone e a televisão foram impactantes
na comunicação em especial na evolução dos suportes para o jornalismo.
Ao fazermos esse resgate histórico do jornalismo, pode-se ‘pensar a comunicação num
mundo como narrativa, isto é, lugar histórico no qual está sempre presenta a tentativa de
explicação e compreensão de atos comunicacionais’ (BARBOSA, 2012).
Como ilustração da transformação no jornalismo impresso, seguem abaixo duas
capas de produtos jornalísticos.

FIGURA 1. CAPA DO FOLHETIM NOTICIOSO: DO THE LONDON REVIEW , DATA 10/11/1860
FONTE: SITE EBAY (2015)

793

FIGURA 2. CAPA DO JORNAL GAZETA DO POVO DATA: 02/08/2015
FONTE: SITE GAZETA DO POVO (2015)

Percebe-se as características diferentes entre as capas dos dois produtos jornalísticos.
No ‘London Review’ (figura 1), a página é clara, impressa em única cor, produzida com
fontes que destacam o nome do produto noticioso, duas colunas com textos longos, sem
ilustrações. Na figura 2, capa do Jornal Gazeta do Povo identifica-se o uso de cores, textos
com fontes de diferentes tamanhos, diferente montagem (diagramação) do texto, imagens e
fotografias.
A chegada da internet foi anunciada no início da década de 90, ‘descrito na seção de
negócios do New York Times de dezembro de 1993 como "a primeira janela para o
ciberespaço", tornou possível atrair usuários — na época chamados adaptadores" — e
provedores, os pioneiros em programas (...)”, (BRIGGS, BURKE, 2003).
E, em um curto espaço temporal, todos os meios de comunicação ‘estão na internet’.
Com toda a possibilidade de espaço os conteúdos foram gradativamente disponibilizados na
rede, as narrativas foram sendo recriadas e adaptadas para o melhor uso do consumidor, leitor
ou telespectador.

3. CONVERGINDO INFORMAÇÕES
A Cultura da Convergência, apresentada por Jenkins (2008), propõem um misto das
possiblidades dos meios de comunicação disponível de forma dinâmica e interativa, que pode
ser comparada a um jogo. ‘Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de
múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
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comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer
parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. ’ (JENKINS,2008).
A história sendo contada e completada por diferentes narrativas e diferentes recursos
para que o leitor possa definir a sua trajetória.
4. A NARRATIVA EM PRODUÇÕES MULTIMÍDIA
Para constatar as possibilidades narrativas e a prática de produção na comunicação e
no jornalismo, segue três produtos disponíveis em websites que utilizam recursos em
diferentes formas textuais.
Exemplo 1: ‘As quatro estações de Iracema e Dirceu’
Texto abertura: ‘Os agricultores Iracema e Dirceu Canofre de Campos e os 14 filhos fazem
parte de uma estatística nem sempre associada a Santa Catarina – a realidade das pessoas em
situação de miséria. Ao longo de dois anos e sete meses, o Diário Catarinense acompanhou

FIGURA 3. PÁGINA INICIAL DA REPORTAGEM‘AS QUATRO ESTAÇÕES DE IRACEMA E DIRCEU’5
FONTE: SITE DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE (2015)
5

Reportagem disponível em:
<www.clicrbs.com.br/sites/swf/DC_quatro_estacoes_iracema_dirceu/inverno.html>. Acesso em: 07 de agosto de
2015.
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FIGURA 4. PARTE INTERNA DA REPORTAGEM ‘AS QUATRO ESTAÇÕES DE IRACEMA E DIRCEU’
FONTE: SITE DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE

FIGURA 5. PARTE INTERNA DA REPORTAGEM ‘AS QUATRO ESTAÇÕES DE IRACEMA E DIRCEU’
FONTE: SITE DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE

Exemplo 2: ‘Out My Window’
Texto abertura: One highrise. Every view, a diferente city.
This is Out My Window – onde of the world’s first interactive 360° documentaries – about
exploring the state of our urban planet told by people who look out on the world from highrise
windows.
It’s a journey around the globe through the most commonly built form of the last century:
concrete-slab residential tower. Meet remarkable highrise residentswho harmess the human
spirit – and the power community – to resurrect meaning amid the ruins of modernism.
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With more than 90 minutes of material to explore, out My Window feature 49 stories from 13
cities, told in 13 languages, accompanied by a leanding-edge music playlist.

FIGURA 6. PÁGINA INICIAL DO PROJETO ‘OUT MY WINDOW’6
FONTE: SITE OUT MY WINDOW

FIGURA 7 PARTE DO PROJETO ‘OUT MY WINDOW’
FONTE: SITE OUT MY WINDOW

FIGURA 8 PARTE DO PROJETO ‘OUT MY WINDOW’
FONTE: SITE OUT MY WINDOW

6

Disponível em: http://interactive.nfb.ca/#/outmywindow/. Acesso em: 29 de julho de 2015.
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Exemplo 3: ‘os PRACINHAS na 2ª GUERRA’
Texto abertura: De improviso na maior das guerras

FIGURA 9 PÁGINA INICIAL DA REPORTAGEM ‘OS PRACINHAS NA 2ª GUERRA’ 7
FONTE: SITE DO JORNAL GAZETA DO POVO

FIGURA 10. PARTE INTERNA DA REPORTAGEM ‘OS PRACINHAS NA 2ª GUERRA’
FONTE: SITE DO JORNAL GAZETA DO POVO

7

Reportagem disponível em: <www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/pracinhas-na-segundaguerra/index.jpp>. Acesso em: 09 de agosto de 2015.
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FIGURA 11. PARTE INTERNA DA REPORTAGEM ‘OS PRACINHAS NA 2ª GUERRA’
FONTE: SITE DO JORNAL GAZETA DO POVO

5. NARRATIVAS UTILIZADAS
Comparando em formato os três produtos, pode-se identificar os múltiplos recursos
empregados na construção das narrativas.
Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

X
X
X
Texto jornalístico
X
X
X
Fotografia
X
X
X
Infográficos
X
X
X
Vídeo
X
X
Áudio
X
Autor presente
TABELA 1. QUADRO COMPARATIVO SOBRE OS RECURSOS NARRATIVOS APLICADOS

No exemplo 1, As quatro estações de Iracema e Dirceu, há os elementos do
jornalismo (reportagem em texto, fotos, vídeos, áudio, infográficos e dados contextuais),
porém, os materiais são ‘humanizados’. ‘O jornalismo humanizado produz narrativas em que
o ser humano é o ponto de partida e de chegada, o que supõe que este fazer começa antes da
pauta, na consciência do ser jornalista. No trabalho de apuração, busca versões verdadeiras e
não, necessariamente, produz a verdade, pois o repórter não se relaciona com um objeto, mas
com outros seres humanos envolvidos no processo comunicativo.’ (IJUIM, 2014). Identificase que os vídeos com depoimentos que mostram o contexto espaço-tempo daquela família, os
personagens são personificados (Pomar de filhos), ou seja, tem a sua própria história dentro
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da grande narrativa. Outro aspecto que diferencia esta narrativa é a não invisibilidade da
autora, a jornalista Ângela Bastos. Além de o texto levar a sua assinatura, de forma
humanizada a ‘narradora’ participa com depoimentos em áudio e vídeo em voz off.
Característica que amplia o território da reportagem foi o deslocamento da família ao local de
origem dos seus ascendentes através da viagem da repórter à Itália. Park (1940), afirma que
‘De fato, a multiplicação dos meios de comunicação permite agora a qualquer pessoa, ainda
que se encontre na região mais afastada do mundo, participar realmente dos acontecimentos –
se não como espectador, ao menos como ouvinte – na medida em que se verificam em outra
parte do globo. ’ (PARK, 1940).
Em Out My Window, exemplo 2, sugere-se o documentário interativo transmidiático.
A interatividade se dá pela definição dos caminhos a seguir, e, tendo a escolha feita, o
consumidor, leitor ou usuário, é levado para dentro da casa do personagem. Neste material
recortado no espaço e tempo da vida da família, pode-se conhecer a sua sala, os móveis,
detalhes e identificar, através destes elementos, alguns aspectos da vida dos indivíduos.
Na primeira parte do produto ‘os PRACINHAS na 2ª GUERRA’, o exemplo 3,
identificamos os elementos jornalísticos: texto, vídeos em forma de depoimentos e
documentais, com materiais antigos, infográficos que auxiliam na visibilidade cronológica
dos fatos, áudio com música e reportagem fotográfica.
6. CONSIDERAÇÕES
A evolução tecnológica apropriada pela prática jornalística através da convergência
das mídias vai ao encontro das demandas das práticas sociais percebidas no contexto atual e,
também, à possiblidade da notícia como forma de conhecimento conceituado por Robert Park
(1940). A possibilidade de compartilhar as informações, assim como já fizeram nossos
antepassados, é um dos princípios da narrativa que pode demonstrar que a prática do
compartilhamento de ideias e opiniões apenas mudou o suporte, mas não a prática.
Embora Park tenha pensado o mundo partindo do seu contexto da década de 40, a
possibilidade de deslocamento e compartilhamentos de informações, experiências é realizada
pelas relações sociais e culturais. O que a narrativa multimídia pode oferecer é uma outra
forma de apresentação de acontecimentos, fatos e dados através do fluxo comunicacional que
é a internet.
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PERSONAGENS FEMININAS E VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM GAME OF
THRONES: UMA ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO DE AS CRÔNICAS DE
GELO E FOGO DOS LIVROS À TV 1

Luísa Schardong2
Gabriela Machado Ramos de Almeida3
RESUMO
Este artigo tem como objetivo compreender como a mulher é representada, especialmente no
que se refere à violência de gênero, na adaptação dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo para
a série de TV Game of Thrones, veiculada pelo canal HBO. Uma das produções seriadas de
maior repercussão popular em cartaz na TV atualmente, Game of Thrones tem sido acusada
de promover a violência contra personagens femininas, em cenas que provocaram grande
repercussão na imprensa, em fóruns virtuais de fãs e em círculos feministas. Para identificar
elementos de representação, foram analisadas quatro cenas entre a primeira e a quarta
temporadas da série, que correspondem aos três primeiros livros da saga. O trabalho se baseia
nas contribuições das teorias da adaptação literária para o audiovisual, dos Estudos Culturais e
dos estudos de gênero. Concluiu-se que, em Game of Thrones, as personagens femininas
moldam-se a arquétipos considerados tradicionais em sociedades patriarcais e são reforçadas
como figuras dependentes, frágeis e especialmente sujeitas à violência de gênero.
Palavras-chave: narrativa seriada televisiva; adaptação literária; representação; violência de
gênero; Game of Thrones.

1. INTRODUÇÃO
A adaptação de obras literárias para meios audiovisuais se tornou um recurso bastante
comum no meio cinematográfico contemporâneo, embora não seja recente. Nos últimos dez
anos, especialmente, canais da televisão fechada empreenderam esforços neste sentido,
transformando sequências de livros em séries de TV, como ocorreu com The Walking Dead,
The Vampire Diaries e Dexter. Este é o caso, também, do objeto de estudo deste artigo, a série

1
Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2
Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Universidade
Luterana do Brasil (ULBRA/Canoas). Email: luisa.schar@gmail.com
3
Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS); professora do curso de Comunicação Social da Universidade Luterana do Brasil
(ULBRA/Canoas). Email: gabriela.mralmeida@gmail.com
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Game of Thrones, produzida pela HBO4, que é uma adaptação dos livros As Crônicas de Gelo
e Fogo, escritos por George R.R. Martin.
À exemplo de outros escritores, como fizeram C. S. Lewis criando a terra de Nárnia5 e
J. R. R. Tolkien desenhando a Terra Média6, Martin criou o Mundo de Gelo e Fogo. O
universo criado faz claras alusões à Idade Média, mesmo que não se refira a um espaço
geográfico ou tempo calcados no mundo histórico – um recurso utilizado, em casos assim,
para “preencher o fosso existente entre o mundo real e aquele da ficção” (JOST, 2012, p. 21).
Deste modo, o autor abre algumas portas para o mundo real, palpável, a fim de que o leitor
compreenda a ficção (JOST, 2012, p.28).
Apesar de ser uma das séries de maior repercussão popular e audiência entre as que
estão em exibição no momento, Game of Thrones tem sido cercada também por algumas
polêmicas. A adaptação dos livros para as telas tem sido criticada, pois embora seja fiel aos
impressos em termos de enredo, foge ao texto original quando se trata da representação das
mulheres, apresentando cenas de violência extrema (inclusive visual), que envolvem estupros,
perseguições, assassinatos, tortura, assédio e humilhação.
Para além do que as cenas mostram por si (como um estupro incestuoso ou uma
caçada com cães ferozes da qual uma vassala se torna vítima por puro sadismo de um
personagem masculino), há um outro detalhe relevante: tratam-se de cenas que não existem
nos livros - ou que ao menos não existem do mesmo modo, com a mesma violência - e foram
criadas especificamente para a adaptação televisiva.
Diferentemente dos livros, especialmente nas primeiras temporadas, em Game of
Thrones o que se percebe é que a mulher dentro da trama está frequentemente associada a
uma função narrativa ligada a elementos masculinos. Por isso, a adaptação é analisada com o
intuito de entender como essa transposição foi feita.
Para fins de embasamento teórico, serão exploradas as contribuições de autores de três
vertentes: as teorias da adaptação literária, os estudos de representação e os estudos de gênero.
Séries como Game of Thrones são características da HBO, cujos programas, maduros e provocativos,
geralmente envolvem sexualidade e violência, o que transformou o canal em um fornecedor de
conteúdo direcionado para o público adulto (SANTOS, 2011, p.51). A presença de fortes cenas de
sexo e violência se apoiam na linha estratégica e editorial adotada pela emissora desde a década de
1980.

4

5

A série literária As Crônicas de Nárnia é composta por sete livros. Nárnia é um universo fantástico

paralelo ao mundo conhecido no século XX.
6

A Terra Média é um mundo fictício antigo, como um período imaginário do passado. Ela é palco da

trilogia Os Senhor dos Aneis e O Hobbit, entre outras obras de Tolkien.
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Na seção que aborda a adaptação, os autores referidos são Julio Plaza, Robert Stam e Tzvetan
Todorov. Já a seção que aborda a representação é baseada principalmente em Stuart Hall e
Douglas Kellner. A discussão sobre gênero que norteia o trabalho é oriunda dos escritos de
Joan Scott. Num momento posterior, serão analisadas algumas cenas entre a primeira e a
quarta temporadas de Game of Thrones, buscando compreender como o feminino foi
representado na adaptação. A escolha das cenas foi feita levando em conta a temática da
violência sexual e da violência física contra personagens femininas. Elas foram comparadas
com os trechos correspondentes da obra literária, com base nos quais a adaptação foi feita.
2. SOBRE A CRIAÇÃO DE MUNDOS E A ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Esta seção é composta por dois temas que se inter-relacionam na análise de Game of
Thrones aqui proposta: a criação de mundos e a adaptação cinematográfica. A primeira
subseção abordará a teoria de Tzvetan Todorov a respeito da invenção de mundos no gênero
literário, além de classificar o Mundo de Gelo Fogo a partir desta conceituação. Já a segunda
apresenta uma reflexão sobre a adaptação cinematográfica, baseada nos estudos de Robert
Stam e Júlio Plaza.
2.1 O FANTÁSTICO, O ESTRANHO E O MARAVILHOSO
Quando o leitor (ou espectador) se depara com um universo ficcional e os fenômenos
que o acompanham ocorre o que Todorov (1981, p.90) entende como um processo de
adaptação. Diferente da adaptação cinematográfica, abordada a seguir, aqui se entende a
adaptação como assimilação, ou seja, como o momento no qual o leitor vacila entre dois
caminhos possíveis frente ao novo (ou, conforme Todorov, o sobrenatural):
(...) ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as leis
do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é
parte integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis que
desconhecemos (TODOROV, 1981, p.15).

Estas duas opções levam a três diferentes gêneros literários: o fantástico, o estranho e
o maravilhoso. O gênero fantástico se dá quando um evento sobrenatural surge em um
panorama familiar, cotidiano e presumível. Tudo na história ocorre normalmente até que algo
inexplicável quebra a constância deste mundo natural, defrontando os personagens com um
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impasse. Segundo Todorov (1981), o discurso narrativo fantástico mantém personagens (e
leitores) num estado de incerteza permanente em relação à veracidade daqueles fenômenos.
Isso significa que o coração do fantástico é a vacilação do leitor (TODOROV, 1981, p.19)7.
Já a aceitação de algo que não seria possível de se concretizar no mundo familiar deixa “o
terreno do fantástico para entrar em um gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso”
(TODOROV, 1981, p.15)8.
Todorov (1981, p.32) compreende que o leitor, ao aceitar a anormalidade de um feito,
tem duas alternativas: caso ele decida que as leis da realidade explicam os fenômenos
descritos, a obra pertence ao gênero estranho; porém, se ele admite novas leis mediante as
quais o fenômeno pode ser explicado, a produção integra o gênero maravilhoso.
O maravilhoso, caso do objeto de estudo deste artigo, instaura seu universo sem
suscitar questionamentos por parte do leitor, pois estabelece pouca ou nenhuma relação entre
o novo mundo que apresenta e o mundo estandardizado. Este gênero implica imergir num
“mundo cujas leis são (...) diferentes das nossas; por tal motivo, os acontecimentos
sobrenaturais que se produzem não são absolutamente inquietantes” (TODOROV, 1981,
p.83). Isso explica, por exemplo, dragões e feiticeiros se consolidarem como elementos
aceitáveis dentro de As Crônicas de Gelo e Fogo e, consequentemente, a Game of Thrones.
2.2 DAS PÁGINAS PARA A TELA
Quando uma produção audiovisual encontra inspiração e/ou se baseia em um livro,
seus criadores lidam especialmente com a expectativa do público que teve contato com a obra
original. Apesar do rigor técnico para com cenário, locações e figurino, Game of Thrones
recebe, a cada temporada, críticas dos telespectadores-leitores às cenas de violência contra a
mulher9.

7

“O fantástico não consiste, por certo nesses acontecimentos, mas estes são para ele uma condição

necessária” (TODOROV, 1981, p.50).
8

Cabe dizer que em cada um dos casos há um subgênero transitivo entre fantástico - estranho e entre

fantástico – maravilhoso, mas estes não são relevantes para a pesquisa.
9
O Estadão noticiou a repercussão da cena em abril de 2014. Disponível em: <
http://cultura.estadao.com.br/blogs/fora-de-serie/george-r-r-martin-fala-do-suposto-estupro-em-gameof-thrones/>
O The New York Times publicou um artigo a respeito em maio de 2014. Disponível em: <
http://www.nytimes.com/2014/05/03/arts/television/for-game-of-thrones-rising-unease-over-rapesrecurring-role.html?_r=0>
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Embora as adaptações sejam muito comuns no meio audiovisual contemporâneo, a
polêmica em torno dos seus mecanismos ocupa a teoria do cinema há pelo menos 70 anos.
Sobre o tema, o teórico André Bazin redigiu, em meados de 1940, o ensaio Por um cinema
impuro: defesa da adaptação, se posicionando favoravelmente ao diálogo entre o cinema e
outras artes, sob o argumento de que isso democratizava a literatura (STAM, 2007).
Apesar das influentes considerações de Bazin, construiu-se uma espécie de hierarquia
em que essas diferentes narrativas estão, ainda hoje, inseridas. Fazendo um julgamento
valorativo, numa visão do senso comum que guarda um teor um tanto frankfurtiano, a
literatura é tida como superior, como se a linguagem escrita condissesse com o que é culto e a
linguagem oral refletisse incultura.
Em síntese, Stam e Bazin indicam que mesmo a história da literatura é marcada por
obras que fazem referência a um cânone que lhe é anterior, de modo que a ideia de “original”
e os juízos de valor sobre as adaptações devem ser problematizados. Com esse viés,
questionando a classificação que coloca a literatura “acima” do cinema, Stam dialoga com
Julio Plaza (1987). Em sua obra sobre adaptação que se tornou referencial para o estudo das
adaptações no Brasil, Plaza cita Haroldo de Campos para explicar que, embora o meio
original e o produto traduzido tenham diferentes linguagens, suas informações estéticas
estarão ligadas entre si (CAMPOS apud PLAZA, 1987, p.28). Isto posto, ainda segundo Plaza
(1987), ainda que a tradução não oculte a obra em que foi baseada, acaba por seguir seu
próprio caminho, que seria o da tradução criativa. Neste sentido, a criação de novos
personagens ou de situações que não existem no texto original se justificam plenamente.
Ainda que aqui se pudesse falar em adaptação bem ou mal feita, esta ideia não será
abordada, pois se basearia em noções moralistas de fidelidade que, conforme Stam (2007,
p.51), falham em mensurar a qualidade de qualquer adaptação - se é que ela pode ser
determinada de alguma forma. Por isso, em seu lugar, será admitido, de acordo com Stam
(2007, p.27), que a tradução sugere um esforço de transposição intersemiótica, o que inclui as
perdas e ganhos típicos de qualquer adaptação.
Embora em Game of Thrones a série televisiva mantenha estreita relação com a
literatura, fica claro que o meio audiovisual desenvolveu sua própria forma de narrar uma
história. Ao traduzir um sistema semiótico (como a literatura) para outro (como uma série de
TV) são utilizados recursos temporais e espaciais ilimitadas da produção audiovisual para
expandir o drama, empregando equivalentes cinematográficos para determinados signos
literários. Apesar destas possibilidades, por vezes, a série condiciona os papéis femininos às
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figuras da mãe zelosa (Cersei Lannister), esposa carinhosa (Caitlyn Stark) e mulher ou filha
submissa (Sansa Stark), como será abordado a seguir.

3. ANÁLISE DAS CENAS: REPRESENTAÇÃO DA MULHER E VIOLÊNCIA DE
GÊNERO EM GAME OF TRONES
Para compor o processo analítico da representação do feminino em Game of Thrones,
quatro cenas entre a primeira e a quarta temporada foram escolhidas. A seleção se deu com
base em dois grupos temáticos: violência física e violência sexual contra mulheres. O recorte
de cenas foi determinado a partir dos episódios que geraram repercussão negativa para a série,
justamente aqueles que continham cenas que, na visão dos espectadores que reagiram ao
conteúdo, subjugavam ou violentavam personagens femininas. Metodologicamente, a análise
s segundo Vanoye & Goliot-Lété (2008, s/p), qualquer análise audiovisual deve passar por
etapas de desconstrução, reconstrução e interpretação do material observável. Portanto, para
auxiliar neste processo, foi elaborado um quadro10, a partir do qual foram comparados os
discursos imagéticos-verbais das cenas da série e dos trechos do livro.
3.1 VIOLÊNCIA SEXUAL
3.1.1 Daenerys Targaryen e Kahl Drogo: estupro na noite de núpcias
Na primeira temporada de Game of Thrones, no primeiro episódio, a personagem
Daenerys Targaryen, então adolescente, é obrigada por seu irmão, Viserys Targaryen, a se
casar com o bárbaro da etnia dothraki11 Khal Drogo. A união é um acordo entre os dois
homens: Daenerys é entregue ao guerreiro em troca da ajuda de seu exército para reconquistar
Westeros, terra outrora governada pela família Targaryen. Ao ouvir a contestação de
Daenerys, que não quer se casar, Viserys retruca com a seguinte afirmação:
O quadro não se encontra reproduzido nesta versão do texto, por limitação de espaço. Baseado em
Pereira (2014, p.72)
11
A tribo Dothraki é a personificação bárbara da mescla entre hunos e mongóis (FRANKEL, 2014).
Este povo nômade habita o continente de Essos, tido como selvagem pelo continente de Westeros,
palco central da ação em Game of Thrones. De certo modo, no universo de As Crônicas de Gelo e
Fogo, Westeros, com seus reinos e intrigas políticas, assemelha-se à Europa. Consequentemente, o
eurocentrismo permeia a narrativa: Westeros é o centro do mundo e clãs lutam para dominá-lo. Quanto
mais distantes de Westeros, mais bárbaros são os povos.
10
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- Com o exército de Khal Drogo, eis como vamos para casa. E se pra isso tiver de se
casar e com ele dormir, é isto que fará. – sorriu-lhe. – Deixaria que todo seu khalasar a
fodesse se fosse preciso, minha doce irmã, todos os quarenta mil homens e também seus
cavalos, se isto fosse necessário para obter o meu exército. Fique grata que seja só Drogo.
(MARTIN, 2010, p. 31)
Assim, na série, Daenerys é obrigada pelos dois personagens masculinos a consumar o
casamento, contra a sua vontade. Aqui, a dominação masculina, que segundo Bourdieu (1999)
exerce uma dominação simbólica sobre todo o tecido social, é elucidada. A esta altura, ela e
Drogo nunca experimentaram um diálogo, pois sequer falam a mesma língua. Neste contexto,
o primeiro momento a sós do casal ocorre após a celebração do casamento, já na noite de
núpcias.
A cena inicia em plano aberto, com Daenerys de costas para a câmera fitando o mar
em uma praia rochosa, ao pôr do sol, enquanto Drogo a observa, em primeiro plano. Cores
quentes compõem a fotografia da cena, o que transmite a sensação de intimidade. Quando
Drogo se aproxima, a câmera mostra o rosto tenso de Daenerys. Ele caminha lentamente ao
seu redor, olhando-a fixamente, como se fosse o caçador e ela a presa. O plano abre
novamente e é possível vê-lo despindo Daenerys, que chora. Drogo limpa uma lágrima de seu
rosto e pronuncia a única palavra que conhece na língua da esposa: “não”. Assim, ocorre a
primeira comunicação verbal entre marido e mulher e se sucede o seguinte diálogo:
Daenerys: Você sabe a língua comum?
Drogo: Não.
Daenerys: ‘Não’ é a única palavra que você conhece?
Drogo: Não.
Com o plano aberto, Drogo tira o vestido de Daenerys e ela cobre os seios com as
mãos, ao passo que ele a impede e a instrui a se abaixar, de costas para ele. Ele se posiciona
atrás dela e a câmera exibe a lateral do tronco nu e a cabeça baixa de Daenerys, que chora. Do
ponto de vista técnico, o que se percebe é que o corpo da mulher está em evidência durante
toda a cena, em nu frontal: Drogo a despe de frente para o telespectador, mas ele, por outro
lado, não tem a nudez exposta. Além disso, a decupagem e o posicionamento da câmera
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auxiliam na elaboração imagética, evidenciando o sofrimento da personagem que chora na
consumação do estupro, em primeiro plano, de frente para o espectador (ver figura 1).

Figura 1: Frames da cena da noite de núpcias/estupro de Daenerys. (impressão de tela Game of Thrones 1ª
temporada)

Ademais, o estupro criado na série confunde o desenvolvimento da relação destes
personagens, já que Drogo e Daenerys acabam por se envolver afetivamente e viver
momentos de cumplicidade e amor no decorrer da narrativa, à exemplo do que ocorre no
livro12. Na obra literária, a relação entre o casal é consensual. Ainda que Daenerys se sinta
ameaçada por seu irmão e entenda que na sua cultura, o homem (Viserys), no exercício da
função patriarcal, detém o poder de determinar sua conduta (SAFFIOTI, 2003, s/p), quando
está a sós com Drogo, a personagem entende que a escolha de consumar ou não o casamento
naquela noite é dela. Nas páginas, ela dá uma permissão e toma a iniciativa. O livro, diferente
da série, não explicita posições da relação sexual, pois o trecho literário termina antes dessa
consumação13.

12

Na mesma temporada, Daenerys protagoniza um momento íntimo com uma criada, pedindo-lhe

orientações para agradar o marido que a estuprara. A cena trata de duas mulheres nuas se tocando com
o objetivo de proporcionar prazer a um personagem masculino. Esta cena não existe nos livros, pois
neles é Daenerys quem, certa noite, domina e seduz Drogo por sua própria vontade.
13

Contudo, o livro explica que o sexo à moda dothraki ocorre com o homem posicionado sobre a

mulher, enquanto esta fica de costas para ele.
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A cena, além de violenta, ressalta valores antiquados de gênero, relacionando o
feminino com fraqueza e o masculino com força. Como aponta Laura Mulvey, é comum que
nas narrativas audiovisuais a mulher exista em função do outro masculino:
A mulher, desta forma, existe na cultura patriarcal como o significante do outro
masculino, presa por uma ordem simbólica na qual o homem pode exprimir suas
fantasias e obsessões através do comando linguístico, impondo-as sobre a imagem
silenciosa da mulher, ainda presa a seu lugar como portadora de significado e não
produtora de significado. (MULVEY, 2011, s/p.).

Aqui, quando se fala em gênero, adota-se a definição estabelecida por Scott (1995).
Embora este conceito, historicamente, permeie uma associação binária (homem versus
mulher), Scott (1995, p. 88) entende que o termo, mais do que mera referência à oposição dos
sexos, enfatiza um sistema de relações “que pode incluir sexo, mas não é diretamente
determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade” (SCOTT, 1995, p. 88). Na
definição da autora, desta forma, as significações de gênero e de poder se constroem
reciprocamente, sendo o gênero uma forma de dar significado a elas: “o gênero é um campo
primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado” (SCOTT, 1995, p.
88).
Apesar da violência sofrida no início da série, a personagem de Daenerys 14 tem um
salto em seu arco narrativo (tanto no livro quanto na série). A partir da segunda
temporada/livro, após a morte do marido Drogo, ela deixa de ser representada como alguém
dependente e frágil e se torna líder de parte da tribo dothraki. Daenerys, enquanto uma das
personagens femininas mais importantes de As Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones,
conquista independência ao longo dos capítulos, sem a necessidade de apoio em uma figura
masculina, mas apenas depois da morte do marido. Ela não volta a se tornar vítima de
violência de gênero e inclusive usa o poder que vai adquirindo ao longo da narrativa para
mandar matar o próprio irmão, que afinal foi quem a submeteu ao casamento forçado e a
usava para tentar reconquistar o trono perdido pela família alguns anos antes.
3.1.2 Cersei Lannister e Jaime Lannister: estupro incestuoso no velório do filho

14

No primeiro livro, ela tem apenas treze anos, embora na série seja interpretada por uma atriz de

vinte e três.
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Uma das cenas mais polêmicas que envolvem Game of Thrones compõe o terceiro
episódio da quarta temporada da série. Nela, a personagem rainha Cersei Lannister é
estuprada pelo seu irmão e amante, Jaime Lannister, enquanto vela o corpo do filho morto,
Joffrey Baratheon – que, por sua vez, também é filho de Jaime e não do rei Robert Baratheon,
como a família pensa15.
Enlutada, Cersei chora a perda do primogênito quando Jaime adentra o septo e pede
que os guardas e religiosos ali presentes deixem-no a sós com a irmã e Joffrey. Nesta
sequência, os planos são abertos em poucos momentos e a temperatura da imagem é
predominantemente fria, marmórea e bastante sombreada. Nela, vê-se o corpo de Joffrey em
um ataúde no centro do septo, vestido com roupas negras. Ao seu lado, Cersei o vela,
inconformada.
Jaime e Cersei têm um diálogo breve e tenso sobre o possível assassino do filho. Em
dado momento, Cersei chora e pede que Jaime vingue Joffrey (que, afinal, é seu filho). O
casal se abraça e troca um beijo, porém Cersei se afasta abruptamente de Jaime, voltando a
velar o filho. Jaime se enfurece com a recusa da irmã:
Jaime: Você é uma mulher atroz. Porque os deuses fizeram-me amá-la?
Cersei: Jaime, não aqui, por favor. Por favor. Pare com isto. Pare.
Jaime: Não. Eu não me importo. Eu não me importo.

Figura 2: Frames da cena do estupro de Cersei pelo irmão. (impressão de tela Game of Thrones 4ª temporada)

Em A Tormenta de Espadas, livro no qual a temporada é baseada, a relação de Jaime e
Cersei no septo é consentida. O Jaime das páginas estava na guerra havia meses e, ao
15

Cersei e Jaime são irmãos gêmeos e mantêm uma relação incestuosa escondida da sociedade e da

família. Eles geraram três filhos: Joffrey,que está sendo velado; Myrcella, enviada para casar com um
príncipe na distante terra de Dorne, e Tommen, que sucede o irmão morto no Trono de Ferro.
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finalmente regressar à capital, se depara com o filho morto e a mulher que ama entregue ao
sofrimento. Mais do que mero desejo, o momento que partilham se trata de um reencontro,
uma espécie de consolação. Assim, embora seja vista como errada e proibida, a paixão entre
os irmãos perde o sentido quando as camadas de estupro e violência são adicionadas. Na série,
Jaime havia regressado há semanas da guerra e presenciado a morte do filho. Além disso, ele
e Cersei já tinham tido outros encontros, o que, segundo os autores da série em entrevista16,
justificaria a diferença no conteúdo da adaptação.
A atitude de Jaime na cena contradiz a postura adotada alguns episódios antes, quando
este salva uma personagem guerreira, Brienne de Tarth, de ser estuprada por sequestradores.
Jaime, entretanto, tem uma mão amputada em represália. Cabe explicar que antes de Jaime e
Brienne serem sequestrados pelo grupo, era Brienne quem mantinha Jaime cativo como
prisioneiro de guerra. Portanto, ainda que Brienne não inspire bons sentimentos no
personagem, ele ainda assim intervém contra a tentativa de abuso. Ou seja, Jaime quase foi
morto tentando salvar Brienne de um estupro, tornando ainda mais contraditória a investida
dele contra a irmã/amante.
O estupro da quarta temporada contrasta com o de Daenerys: Cersei é estuprada
completamente vestida (ver figura 2). Se considerarmos que, conforme Hall, qualquer som,
palavra, imagem ou objeto que desempenhe a função de um sinal e esteja organizado com
outros sinais em um sistema, é capaz de carregar e expressar significado (HALL, 2013, p.5),
entende-se que a cena é focada muito mais na dor emocional da vítima do que na erotização
feminina. Ainda assim, o abuso que Cersei sofre na série impacta o arco narrativo do
personagem masculino. Para Frankel (2014, s/p), esse tipo de escrita trivializa a violência
contra mulher, pois atenta para como a agressão afeta o homem, não a mulher violentada.
Frankel (2014, s/p) diz que o estupro de Cersei é uma represália às atitudes da personagem,
que é impulsiva e age baseada em sua paixão pelos filhos e pelo irmão. Assim, ela opera no
mesmo sistema de valor que outros personagens masculinos deste mundo que, de outro modo,
são visto como heróis e rebeldes, enquanto ela é pintada como vilã por ter atitudes
semelhantes às dos homens que a cercam.
3.2 VIOLÊNCIA FÍSICA

16

Disponível em: <http://www.hitfix.com/whats-alan-watching/review-game-of-thrones-breaker-ofchains-uncle-deadly>
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3.2.1 Ros e Joffrey Baratheon: feminicídio
A próxima cena é curta, dura aproximadamente 20 segundos. Ela faz parte de uma
sequência de pequenos recortes encobertos pelo discurso de um personagem que não participa
fisicamente de nenhuma destas cenas. A voz é de Petyr Baelish, dono de uma famosa rede de
bordeis. A cena mostra o personagem Joffrey Baratheon sentado em um divã, segurando uma
arma na mão. Sua expressão é séria, mas satisfeita. O plano é aberto apenas o suficiente para
perceber que está em seu quarto, de mobília escura, pesada e masculina. As janelas do
ambiente estão fechadas e a fraca fonte de luz no local provém de algumas velas, que
projetam diversas sombras. Isso ajuda a entender que o comportamento perverso e
questionável de Joffrey é um segredo.
A câmera acompanha o personagem quando este se levanta e para somente quando ele
passa por uma grande cama de dossel. Pendurada pelos braços, com os joelhos flexionados e a
cabeça pendente, está Ros. A prostituta, entregue por Baelish para a diversão de Joffrey, está
morta. Ela desagradou seu chefe ao tentar interferir em questões políticas. Seu corpo, bastante
evidenciado por um vestido de tecido quase transparente, foi perfurado em diversos locais por
grossas flechas disparadas por Joffrey17. Seu seios e quadril estão parcialmente expostos. Não
só as palavras e imagens, mas também objetos, podem figurar como significantes na produção
de sentido, segundo Hall: "roupas, por exemplo, podem ter a simples função de cobrir o corpo
e protegê-lo. Mas roupas também são sinais. Elas constroem um significado e carregam uma
mensagem" (HALL, 2013, p. 22). Ou seja, no caso de Ros o figurino se transforma em um
código que se converte em um significado que pode ser lido como uma linguagem.
Finalizando a cena, da metade até o final da frase proferida por Baelish, a câmera
percorre lentamente o corpo de Ros em plano aberto, mostrando a vulnerabilidade da
personagem e evidenciando a violência a qual foi exposta (ver figura 3). Aqui, fazendo um
contraponto entre a representação de Ros e a de Joffrey, evidencia-se a proposição do que
Ferrand chama de hierarquias entre os gêneros, ou seja, “o ‘sexo forte’ somente existe na
medida em que um ‘sexo frágil’ é caracterizado” (FERRAND apud COUTINHO, 2010, p
145).

17

Entretanto, ele não aparece alvejando-a.
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Figura 3: Frames da cena da morte de Ros. (impressão de tela Game of Thrones 2ª temporada)

A prostituta Ros foi introduzida na série desde a primeira temporada. Ela, que não
existe nos livros, foi utilizada no enredo para ressaltar traços da personalidade de personagens
masculinos: apresentou a luxúria do personagem Tyrion em uma cena na qual fazem sexo;
posteriormente, para enfatizar o quão Baelish era poderoso e, por fim, morta e excluída da
história, para expressar a crueldade e insanidade de Joffrey – personagem que, a esta altura, já
havia decapitado o pai da noiva e obrigado cavaleiros a duelarem até a morte.
3.2.2 Ramsey Bolton e Tansy: a caçada
Ramsey Bolton é o filho bastardo de um lorde cuja família é conhecida pela selvageria
e crueldade18. Embora a brutalidade de Ramsey fique evidente em sequências antes deste
episódio, a exemplo de quando tortura e castra Theon Greyjoy (que se torna seu escravo), o
segundo episódio da quarta temporada começa com uma cena que não existe nos livros, mas
que serve para reforçar sua desumanidade. A cena começa com Ramsey e Myranda, uma
criada com a qual está envolvido, liderando uma caçada contra Tansy, outra vassala. Theon
também participa da cena, mas expressa medo e repulsa, embora não interfira na sequência
dos fatos. Dois enormes cães negros de caça latem ferozmente: os latidos e o choro
desesperado da moça compõem a trilha sonora da sequência.
Myranda e Ramsey lançam flechas contra Tansy, que continua correndo. Quando uma
das flechas a acerta na coxa, Tansy cai em uma depressão onde há um córrego quase seco.
Ramsey comemora e elogia o tiro de Myranda. O diálogo que os personagens têm explica o
porquê da perseguição: Myranda tem ciúme de Tansy. Ramsey sorri sadicamente durante a

18

O livro conta que Ramsey foi concebido em um estupro, embora isto não apareça na série de TV. O

rapaz esfola os inimigos vivos, dá seus corpos aos cães e leva suas peles para casa como troféus.
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cena e é irônico em suas falas. Antes de impelir os cães contra a moça ferida, ele diz que está
fazendo isso porque ela se tornou um problema.
Embora a cena como um todo seja perturbadora, a tensão atinge o telespectador
especialmente quando os cães alcançam a jovem. É possível ouvir os cães rasgando e
mastigando sua carne, enquanto Tansy grita. Esta parte não é mostrada explicitamente, mas é
possível ouvir tudo, até que a personagem silencia. A câmera mostra o rosto atormentado de
Theon e os sorrisos de Ramsey e Myranda (ver figura 4).

Figura 4: Frames da cena da caçada contra Tansy. (impressão de tela Game of Thrones 4ª temporada)

À exemplo de Ros, Tansy é outra personagem criada especialmente para a série,
utilizada na trama tão somente para destacar traços de personagens masculinos. Embora
Myranda participe ativamente da perseguição, é Ramsey quem controla a cena e é mostrado
em primeiro plano, sempre em contra-plongée (a câmera está abaixo do nível dos olhos,
voltada para cima) em relação à Tansy. O caráter deste tipo de cena abala o tratamento de
questões como o feminicídio. Fernandes explica que este tipo de produção tem viés
sensacionalista e que o discurso nele presente privilegia “construções exacerbadas de modelos
e arquétipos sociais e culturais já enraizados no imaginário social” (FERNANDES, 2012, p.
97), construindo uma imagem de mulher vulnerável, passiva e subordinada à dominação
masculina e à violência física e emocional extrema.
4. CONCLUSÃO
A saga As Crônicas de Gelo e Fogo é aclamada, entre outros, por suas personagens
femininas tridimensionais - até as figuras mais controversas e odiadas como Cersei são
personagens relacionáveis e de fácil identificação (FRANKEL, 2014, s/p). Já na série, estas
personagens são forçadas a se moldar a arquétipos mais tradicionais, que compõem uma
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sociedade patriarcal. Desta forma, a série Game of Thrones reforça representações femininas
como figuras dependentes e frágeis, muitas vezes com a justificativa de se passar num
passado imaginado em que todo tipo de violência contra a mulher era passível de existir de
forma normalizada.
A falta de peso com a qual alguns assuntos são tratados na série é problemática. Temas
que envolvem o estupro e a violência contra a mulher são abordados, mas sem que seja feita
uma reflexão mais aprofundada sobre eles. Sabe-se que, especialmente durante guerras
medievais, mulheres eram subjugadas e estupradas (e ainda o são, seja em situações extremas
de guerras ou mesmo em sociedades ocidentais consideradas menos permissivas à violência
de gênero e ao machismo). A série, contudo, transformou o estupro em entretenimento,
erotizando-o em cenas como a noite de núpcias de Daenerys e Drogo. Para Frankel (2014,
s/p), usar um estupro para introduzir ou mudar o arco narrativo de um personagem é
problemático por que o reduz à violência sofrida. Ademais, o que se percebe, na série e nos
livros, é que mesmo as personagens que não sofreram esta violência vivem sabendo que a
degradação sexual existe e é uma possibilidade muito real em suas vidas. A violência contra a
mulher, ainda que em diferentes graus nos dois produtos, é sempre onipresente.
Por fim, esse uso escancarado de violência é reforçada pelo fato de o Mundo de Gelo e
Fogo se assemelhar à Idade Média e, ao mesmo tempo, não se passar em um mundo
conhecido, o que contribui para liberdade de adaptação de cenas violentas. Ainda que a HBO
seja conhecida por narrativas adultas, fica claro que os criadores e roteiristas de Game of
Thrones se valem desta noção para potencializar cenas fortes, tornando-as ainda mais
perturbadoras aos olhos do público.
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DESENVOLVIMENTO PERFORMÁTICO E RECURSOS ESTÉTICOS:
ESTRATÉGIAS PARA CONQUISTAR A AUDIÊNCIA NO PROGRAMA COMO
SERÁ? DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO1

RESUMO

Maria de Lurdes Welter PEREIRA2

O artigo tem por finalidade analisar o aspecto performático adotado no telejornalismo da TV
aberta brasileira, tendo como objeto o Programa Como Será? da Rede Globo de Televisão,
que absorveu os assuntos de divulgação científica do Programa Globo Ciência, extinto em
agosto de 2014, depois de três décadas no ar. Também avalia os elementos estéticos da nova
produção, tais como, acessórios, ilustrações gráficas e os efeitos visuais proporcionados pelo
uso da tecnologia. Questiona-se ainda a coloquialidade da linguagem, como uma das
estratégias para seduzir a audiência. Entre os teóricos que ajudam a embasar a reflexão, estão
Raymond WILLIAMS (2011), Muniz SODRÉ (1996), Arlindo MACHADO (2005) e Paul
ZUMTHOR (2007).
Palavras-chave: Telejornalismo. Divulgação Científica. Jornalismo Científico. Televisão.
1. INTRODUÇÃO
Com o aumento dos aparatos tecnológicos que facilitam, modernizam e, ao mesmo
tempo, agilizam a comunicação, as emissoras de TV abertas estão em permanente busca por
novos formatos comunicacionais. A televisão, que de acordo com Raymond Williams (2011),
nasceu da reconfiguração de outras formas de comunicação, como a sala de aula, a reunião
pública, o jornal, o teatro, o cinema, as atividades desportivas, a publicidade e os outdoors,
passou a se reinventar com frequência na contemporaneidade. Vem criando novos
mecanismos para atrair o público, que dispõe de variadas possibilidades de acesso à
informação, entretenimento e formas de comunicação, porém de acordo com Williams,
“raramente essas mudanças produzem uma inovação absoluta” porque são adaptações de
formas culturais herdadas (WILLIAMS, 2011, p.97). Neste sentido, outros dois
pesquisadores, Marialva Barbosa (2013) e Muniz Sodré (1996) afirmam que os processos
comunicacionais estão em permanente transformação.
O objeto de análise neste artigo parece se enquadrar no que preconizam os três
pesquisadores. O programa Como Será?, da Rede Globo, que vai ao ar aos sábados entre
06:30 h e 09:00 h (dependendo da Região começa às 07:00h), é uma reconfiguração dos cinco
1

Trabalho inscrito para o GT de Comunicação e Cultura do Encontro de Comunicação ENPECOM, 2015.
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná,
na linha de Processos Mediáticos e Práticas Comunicacionais. E-mail: lurdes@ufpr.br.
2
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programas do Globo Cidadania, entre os quais o Globo Ciência, que durante 30 anos atuou
na divulgação científica veiculando resultados de pesquisas de ciência e de tecnologia e
reportagens sobre a aplicação destes estudos. O novo programa segue o formato de revista
eletrônica3, com vários quadros específicos voltados para questões de cidadania e de
educação. Quanto aos textos, a atração adota uma linguagem informal e descontraída, como
informa o diretor de conteúdo, Maurício Yared (2014), no vídeo sobre os bastidores da
primeira gravação. Yared explica também que os conteúdos das mídias sociais passaram a ser
tão importantes, que a televisão se apropriou dessas informações e começou a trabalhar os
conteúdos em outro formato. O diretor do programa diz ainda que:
[...] tem muita coisa bacana acontecendo nas redes sociais e com essas
novas mídias e, por que não trazer essas ideias bacanas para dentro da
televisão. Aí surgiu a ideia de criar um programa para curtir e
compartilhar experiências (YARED, 2014).

O que se vê é a mídia tradicional aproveitando os conteúdos divulgados nas novas
mídias e realizando adaptações. É o que Lucia Santaella (1996), classifica como fator de
mobilidade, quando “uma mesma informação passa de mídia a mídia, repetindo-se com
algumas variações na aparência” (1996, p. 35). O programa Como Será? conta com cenário
tecnológico, com telões que reproduzem efeitos visuais, utiliza de recursos gráficos, trilhas e
efeitos sonoros nas reportagens. As imagens e entrevistas são captadas em tecnologia digital.
Outro recurso moderno é a interatividade através da exibição de textos e dúvidas ou
comentários, gravados por smartphones e enviados pelo público. Fotografias tiradas por
telespectadores são mostradas no cenário e em cada programa há convocação para que a
audiência participe, enviando suas questões para a edição seguinte.
1.2 AS ENCENAÇÕES COMO ESTRATÉGIAS PARA MANTER A AUDIÊNCIA
A apresentadora, a jornalista Sandra Annemberg, recorre a técnicas poéticas e de
representação teatral para contextualizar muitas das reportagens. Na edição do dia 27 de

3

O gênero revista, vinculado à categoria de entretenimento, pressupõe um apresentador em estúdio que introduz
os assuntos em diversos formatos (ao vivo ou gravados) como entrevista, reportagem e videoclipe, que garantem
a multiplicidade de assuntos e informações. Souza (2004), classifica 37 gêneros informativos, dos quais
selecionamos apenas as categorias entretenimento, informação e educação, compatíveis com esta pesquisa
(SOUZA, 2004, p.174-175).
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dezembro de 2014, ao som de uma valsa, dança alguns passos no estúdio enquanto fala sobre
o sonho e o glamour de adolescentes com as festas dos 15 anos, lembra a tradição de dançar
valsa com o pai, avô e padrinho e emenda o saudosismo ao tempo presente. Em seguida, com
música eletrônica e luzes coloridas piscando, a jornalista muda o ritmo da encenação, aumenta
o tom de voz e a intensidade da fala, para dizer que “hoje as jovens preferem músicas mais
agitadas e mais tecnologia”. A representação que dura um minuto, é sobre uma reportagem
que mostra os modernos recursos tecnológicos utilizados nas festas de 15 anos. A figura
abaixo mostra a apresentadora dançando valsa no estúdio.

FIGURA 1: JORNALISTA DANÇA PASSOS DE VALSA. COMO SERÁ?.27/12/2014.
FONTE: REDE GLOBO

No mesmo dia é mostrada uma produção sobre os recursos tecnológicos das festas de
casamento e ocorre uma nova representação no estúdio, desta vez, ao som da marcha nupcial.
A jornalista chega a jogar um buquê de flores na direção da câmera, ao chamar a reportagem
sobre os preparativos e, em seguida, uma festa de casamento. A figura 2 mostra a
apresentadora com o buquê.
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FIGURA2: JORNALISTA COM BUQUÊ DE NOIVA. COMO SERÁ? 27/12/2014.
FONTE: REDE GLOBO.

Em outra edição a jornalista inova de novo ao convocar o telespectador a fechar os
olhos, movimentar-se e imaginar como seria o mundo no escuro. Trata de mais uma
encenação para anunciar a reportagem que explica um software de comando de voz
desenvolvido para pessoas cegas. A cada programa percebe-se um novo simulacro, como
andar de bicicleta, com a finalidade de preparar a audiência para o videotape sobre a
importância dos exercícios físicos e atividades em parques.

FIGURA 3: JORNALISTA ANDA DE BICICLETA NO ESTÚDIO
FONTE: REDE GLOBO.

Cabe observar que a narrativa informal não se dá apenas na apresentação, mas as
reportagens seguem a mesma linha em praticamente todos os quadros do programa, unindo
informação e entretenimento e, assim, transformando notícias em eventos. Os aparatos
utilizados em estúdio para ilustrar os assuntos, bem como a performance desenvolvida pela
apresentadora, podem levar a crer que estamos diante de um espetáculo televisivo.
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1 .2 TEATRALIZAÇÃO JORNALÍSTICA
Ainda sobre a forma de apresentação do Como Será?, fica evidente a preocupação da
TV em se aproximar cada mais do senso comum por um lado e, por outro, chamar a atenção
da audiência, buscando outras linguagens e outros formatos, sugerindo proximidade com o
público. Nesta linha de pensamento, Muniz Sodré (1996), afirma: “é viável que a hipótese
dessa teatralização jornalística do mundo se deva ao fato de que as palavras venham perdendo
na contemporaneidade o seu poder de referência”. Sodré vai além e diz que:

[...] os acontecimentos já não possam mais ser apresentados pelo
jornalismo como um ponto de interseção entre um fato real e a
informação. Excitam-se, como na histeria, as virtualidades imaginárias
do fato: palavras e acontecimentos multiplicam-se, inflacionam-se
eletronicamente até um estado de redundância, comparável à
metástase celular, que danifica o sentido do sistema (SODRÉ, 1996, p.
150).

Mas Sodré também justifica a necessidade que o profissional de televisão tem, em
chamar a atenção do público, criando fatos e formas inovadoras. Acredita que “a realidade
social dos indivíduos no mundo contemporâneo é construída por fatos noticiosos, ou seja, por
acontecimentos jornalisticamente interpretados e, portanto, transvalorizados”. Desta forma, “a
notícia converte-se, assim numa tecnologia, não simplesmente cognitiva, mas produtora do
real” (SODRÉ, 1996, p. 133). O autor define o texto informativo seguido de interpretação,
como sendo uma “notícia de criação, às vezes trocando o empenho da verdade pelo da
verossimilhança, experimentando novas formas de narração e linguagem” (SODRÉ, 1996,
p.148). Neste sentido, entende-se que o programa Como Será? é apenas um exemplo da busca
do telejornalismo por formatos que privilegiem a descontração e também, pode representar a
influência dos programas de entretenimento no jornalismo.
1.3 DESLUMBRAMENTO
Outro aspecto a ser considerado sobre o que chama de notícia de criação, Sodré
(1996), entende que “o espetáculo informativo pode levar a audiência a ficar deslumbrada
com o que assiste”. Outro autor a estudar a representação da notícia, Algirdas Greimas
(2002), acredita que “o deslumbramento atinge o sujeito e transforma sua visão, mas pode ser
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um relâmpago passageiro” (GREIMAS, 2002, p. 26). Afirma também que mesmo que “na
estética haja um experimentar lúdico e desinteressado, a manipulação do jogo é, para o leitor
(e para o telespectador), uma forma de ser apanhado pelas regras que o fazem estar no jogo”.
Greimas destaca ainda que “o jogo artístico inicia o leitor, transforma-lhe a identidade,
incluindo-o em sua realidade” e define essa nova realidade “como tudo o que for assim
transformado” (GREIMAS, 2002, p. 105).
No programa de 25/10/2014 a jornalista Sandra Annemberg utiliza a escultura de um
crânio para lembrar um dos principais personagens da peça Hamlet de Shakespeare, Yorick,
representado por uma caveira e, assim, falar da reportagem sobre uma peça de teatro, em
cartaz em São Paulo. Em pé no estúdio do programa declama:

[...] Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma,
pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o
mar de angústias e combatendo dar-lhe fim. E aí como foi o meu
Hamlet? (Como será? 2014)

Após declamar o texto de Shekeaspeare, a câmera mostra a caveira em detalhe, e a
apresentadora pergunta: gostou? ouve-se uma voz oculta pronunciando “ah”. A jornalista
responde em seguida, “hum, acho que ele não gostou muito não, heim". E prossegue...

[ ] esse trechinho que eu tentei interpretar para vocês é de uma das
peças mais famosas do dramaturgo inglês William Shakespeare, que
escreveu obras primas como Romeu e Julieta. Você sabia que este
texto do Hamlet é do final do século XVI. Olhe! Faz mais de quatro
séculos! Não é incrível? É! (COMO SERÁ? 2014)

Ainda com a escultura nas mãos e desta vez a câmera mostra em detalhe, a jornalista
afirma:

[ ] Ele também acha que é incrível óh. O teatro tem esta magia de ser
atemporal, de existir para sempre, de mexer com a nossa imaginação,
com a nossa emoção. Existe para nos divertir e para nos educar. Então
que tal irmos junto ao teatro. Se ajeita aí na poltrona que hoje é dia de
teatro heim! Vamos lá, vamos juntos (conversa com a caveira). (Como
Será? 2014)
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FIGURA 4: JORNALISTA RECITA TRECHO DA PEÇA HAMLET DE SHEKESPEARE.
FONTE: REDE GLOBO

Para Greimas (2002, p. 88) pouco importa se o discurso utiliza-se de metáforas de
ordem poética ou musical, pois “trata-se sempre de nossa pobre vida cotidiana e dos
diferentes meios de nela introduzir fraturas”. Cabe aqui refletir o que o autor entende por
fraturas. Seriam as descontinuidades que irrompem no contínuo da existência para fraturá-las
e produzir sentido (TEIXEIRA, 2002, p. 258). No programa Como Será? a interpretação de
textos informativos, pode ter diversas conotações, como: criar novo estilo de telejornalismo,
atrair público, dar dinamicidade e ao mesmo tempo leveza e alegria ao programa que, com
duas horas de duração, precisa surpreender a cada reportagem ou, como afirma Greimas, criar
uma nova regra para o jogo estético (2002, p. 88).
Paul Zumthor (2007) destaca uma convergência profunda entre performance e
poesia, “na medida em que ambas aspiram a qualidade do rito” (ZUMTHOR, 2007, p. 45.)
Assim, como trata de condições de expressão e percepção, performance também designa um
ato de comunicação e refere-se a um momento tomado como presente. Dessa forma, o autor
entende que a performance existe apenas enquanto dura a encenação ou o processo de
ritualização da linguagem e, por isso, afirma que “a performance é um momento de recepção,
momento privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido” (2007, p. 50). Ainda de
acordo com Zumthor, “na situação performancial, a presença corporal do ouvinte e do
intérprete é presença plena, carregada de poderes sensoriais, simultaneamente, em vigília”
(ZUMTHOR, 2007, p.68).
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2. A TV AINDA TEM A ORALIDADE COMO PONTO CHAVE
Apesar de os recursos tecnológicos, que permitem a captação e exibição de imagens
com qualidade cada vez melhor, proporcionando efeitos visuais que fascinam, é necessário
destacar a importância da oralidade na televisão. Para MACHADO (2005, p. 72), a TV
continua oral, como nos primórdios. O autor entende que grande parte da programação
depende da oralidade, como “o depoimento, a entrevista, o debate, o discurso do âncora, que
constituem as formas mais baratas de televisão e aquelas que oferecem menos problemas para
a transmissão direta ou para o ritmo veloz da produção” (MACHADO, 2005, p. 72). Por outro
lado, Machado afirma que a TV desenvolveu diversas formas de diálogo como a entrevista, a
mesa redonda, o debate, ou o monólogo, este último “pressupõe algum tipo de interlocução
com o telespectador”.
Machado cita Bakhtin que relaciona o diálogo como um gênero do discurso na Grécia
antiga, a partir do método estabelecido por Sócrates. Este “colocava as pessoas umas diante
das outras e as fustigava ao debate”, fazendo com que emitissem opiniões de forma clara
(MACHADO, 2005, p. 73). A clareza, de acordo com Machado vinha do diálogo e da
consideração da ponderação dos outros. Para o autor, a TV vive a segunda fase da oralidade,
agora mediada por tecnologia e sobre o modelo dois telejornais, Machado (2005, p. 107)
questiona a utilização de recursos narrativos da ficção audiovisual como trilhas, que podem
mascarar a situação de mediação com o público. O mesmo no entender do autor, ocorre
quando são realizadas encenações com atores, para simular determinados acontecimentos.
Vale observar que em se tratando de televisão, são realizadas interpretações diferentes para
cada tipo de informação que se quer transmitir.
3. O LADO PERFORMÁTICO DO COMO SERÁ?
Ao andar de bicicleta no estúdio, recitar um texto de Shakespeare e dançar, a
jornalista, como afirma André Brasil (2014), além de representar e de figurar, produz imagens
que demonstram formas de inventar e produzir formas de vida (BRASIL, 2014, p. 133). Para
o pesquisador, a imagem traz uma dimensão, “um corpo se expõe e ao se expor cria uma
situação no qual se expõe e, ao se expor, cria uma situação na qual se expõe, não sem, no
mesmo gesto, criar-se a si mesmo” (BRASIL, 2014, p. 134). Por isso “uma forma aparece e
ganha outra forma. O exemplo pode ser aplicado no momento em que a apresentadora do
Como Será? recita um texto de quatro séculos na televisão em um programa que divulga
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assuntos relacionados com a educação, a ciência, a natureza e a cidadania. Brasil tem diversas
definições para a performance, praticamente todas aplicáveis ao programa em análise, como a
introdução ou a mistura da ficção, com fatos reais.

[...] Entre a realidade e a ficção está o corpo em performance que se
reinventa, se cria, enquanto se performa. Um corpo em performance
não é nem puramente fato e nem puramente feito. O corpo se
constitui, se cria e se inventa, enquanto se performa, enquanto se
expõe e nesta exposição, estabelece uma relação constituinte
(BRASIL, 2014, p. 139).

Quanto ao valor do ato performático, Brasil diz que não passa pela verdade, mas pela
efetividade, pela produtividade e pela eficácia. Por isso, o ato de performar é menos encenar,
fantasiar um corpo ou mascarar um rosto, do que produzi-los, reinventá-los (Brasil, in
PICADO, p. 139). Mas, a performatização pode enganar. André Brasil cita Viveiros de
Castro, no livro Perspectivismo e Multiculturalismo na América Latina, para explicar porque
o ato de relacionar a realidade com o imaginado pode confundir. “Nunca se pode estar certo
sob qual é o ponto de vista dominante, isto é, que mundo está em vigor quando se interage
com outrem” (BRASIL,2014, p. 139). Um exemplo do que cita Brasil está no vídeo postado
dia 19/09/2014 em rede social do programa Como Será? para anunciar a edição do dia
seguinte, quando um dos assuntos era profissão de dublês no cinema. O vídeo de oito
segundos mostrava a apresentadora Sandra Annemberg caindo no cenário do programa, ação
que teve repercussão imediata, embora não correspondesse ao que de fato ocorreu. Segundo o
jornalista Daniel Castro, (2014) muita gente acreditou que a apresentadora tinha caído de
verdade, o que levou à 12 mil curtidas e 7.000 compartilhamentos no Facebook. A
repercussão levou os gestores das redes sociais da Rede Globo a publicarem outro vídeo
poucas horas depois, revelando que o tombo tinha sido de uma dublê. Nesta nova postagem a
jornalista aparece conversando com a dublê conforme mostra a figura 6. A imagem da figura
5 representa a queda da dublê.
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FIGURA 5: QUEDA DA DUBLÊ NA APRESENTAÇÃO DO COMO SERÁ?
FONTE: REDE GLOBO

FIGURA 6: SANDRA ANNEMBERG CONVERSA COM A DUBLÊ
FONTE: REDE GLOBO, 2014

Em se tratando de televisão, no entender de Brasil, toda reportagem, todo ato de fala e
de representação imagética é uma performance. Acredita-se que na apresentação do Como
Será? essa ação performática fica mais evidente por se tratar de uma revista eletrônica e, por
isso, não há a obrigatoriedade de seguir os padrões mais rígidos estabelecidos pela linha
editorial da empresa para os telejornais. Além disso, há mais espaço para cada assunto a ser
performado e trabalhado esteticamente. Cada reportagem tem entre seis e oito minutos, com
textos didáticos e de fácil compreensão, complementados por entrevistas e ilustrados com
mapas, gráficos e variadas trilhas sonoras. Um entrevistado pode aparecer várias vezes na
mesma reportagem, o que não ocorre nos telejornais diários da Rede Globo.
As encenações realizadas pela apresentadora do Como Será?, remetem ao que afirma
Brasil ( 2014), de que a performance é constantemente pressionada pela necessidade de se
auto superar para ampliar a capacidade de lidar com situações de maneira flexível. Para
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Brasil, a performance na mídia assim como nos reality shows, apresenta como verdade, o que
antes era exploração e imprevisibilidade. ‘Da performance ao jogo e do jogo à gestão, a
imagem torna-se o lugar no qual o indivíduo administra estrategicamente o seu devir’
(BRASIL, p. 141). No caso do Como Será? essa performance seria uma necessidade de
chamar a atenção ou conquistar a audiência pela espetacularização? Para Eduardo Duarte,
professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco,
como fenômenos narrativos contemporâneos, têm-se em mente os pontos de bifurcação das
linguagens tradicionais. De acordo com Duarte:

[...] esses pontos de bifurcação representam o momento em que as
linguagens entram em colapso para que as narrativas ainda sem
território bem demarcado surjam e, assim, engendrem novas
realidades e, portanto, novos afetos em experiências sensíveis (Duarte,
2014, p. 59).

Sobre a atividade verbal e a preocupação em tornar o texto o mais informal para que
seja compreendido por uma audiência formada por pessoas de diferentes níveis culturais,
KOCH (1997, p. 26) afirma que “nenhum texto destaca de forma explícita toda a informação
necessária à sua compreensão, porque há sempre elementos implícitos que precisam ser
recuperados pelo ouvinte/leitor por ocasião da atividade de produção do sentido”. Ainda, de
acordo com a professora da Universidade de Campinas, o telespectador, leitor ou ouvinte,
estabelece relações com o que o texto implicita e preenche as lacunas, de várias maneiras,
recorrendo ao seu conhecimento de mundo, armazenado na memória, conhecimentos relativos
ao episódio, ao seu repertório cultural e aos conhecimentos comuns, entre ele e o seu
interlocutor (KOCH, 1997, p. 26).
A partir das reflexões dos autores mencionados, é possível afirmar que a televisão, que
vive em constante processo de busca por novos formatos e linguagens, pode confundir estilo
inovador com exagero. Um exemplo foi a encenação com a dublê que, em vez de gerar
expectativa pelo programa do dia seguinte, confundiu o público e a reação se deu através das
redes sociais.
4. ESTILOS DE TEXTO
É importante discorrer também sobre os estilos de texto adotados no jornalismo de
televisão. Marcondes Filho (1989) afirma que o jornalismo e o telejornalismo são parentes
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muito próximos dos dramas e isso talvez explique porque alguns noticiários são produzidos
como espetáculos”. O autor chega a se referir ao jornalismo como espetáculo e toma como
exemplo a divulgação de protestos e passeatas, afirmando que “quando os meios de
comunicação mostram os movimentos sociais reivindicatórios, o fazem como um espetáculo,
um show de atrações de circo e o vendem ao grande público como acontecimento social”
(MARCONDES FILHO, 1989, p. 52).
Desse modo, a televisão fascina por outros meios e de maneira mais perspicaz que as
demais formas de comunicação, porque introduz uma linguagem diferente, “que primeiro atrai
o receptor, para depois ser incorporada por ele” (1989, p, 37). Ainda sobre o espetáculo
produzido e mostrado pela TV, Marcondes Filho entende que a comunicação produzida
industrialmente para as grandes massas “tem normalmente a função de captar suas fantasias,
seus sonhos seus desejos e domesticá-los. Em vez de atender nossos desejos, só recebemos
alguns indícios “e lembra que a TV proporciona a” emoção do prazer, mas não oferece o
prazer”. Por isso, acredita que “a comunicação industrial nos seduz com vãs promessas,
abandonando-nos sem efetivamente nada nos dar” (1989, p. 28). Mas o autor também trata a
televisão como um veículo sedutor e fascinante e chega a dizer que o que é divulgado muitas
vezes é muito melhor do que a realidade. “A televisão possibilita uma vida real, uma prática
de emoções, de sentimentos, de alegria e de tristezas, de sensações sexuais que a vida real não
mostra de forma alguma” (1988, p. 30).
“No campo dos estímulos estéticos, os signos aparecem ligados por uma necessidade
que apela a hábitos enraizados na sensibilidade do receptor” A frase de Umberto ECO (1997,
p.142) ilustra o discurso adotado no Como Será? de 27/12/2014, que teve como as festas
como um dos temas. Anteriormente fizemos referência à performance adotada para
contextualizar reportagens sobre de festas de 15 anos e de casamento. Outro aparato que pode
ser comparado ao cenário de uma peça de teatro, é adotado para introduzir uma produção
sobre festas infantis com guloseimas naturais e saudáveis. Centenas de bexigas brancas e
amarelas caem sobre a jornalista, que em seguida coloca um chapeuzinho de papelão, brinca
com língua de sogra e come brigadeiro. Há um fundo musical infantil e o texto é o seguinte:

[...] a gente não passa um dia nesta vida sem aprender algo. Até em
festa infantil é possível aprender. Então veja só! Vamos transformar
nosso cenário em uma festa infantil (Caem os balões). Sensacional!
Veja só como é fácil, olha só, temos muitos balões. E olha aí, temos
aqui também chapeuzinho. Vamos colocar. Fiquei bonitinha? Tem
também língua de sogra (brinca). E não podia faltar brigadeiro. (Há
bandejas de brigadeiros e a apresentadora pega um e diz). Esse aqui é
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diferente, não tem leite condensado. Quer saber? É brigadeiro de
banana. Viu, as festas também podem ser saudáveis e educativas além
de divertidas. E enquanto o Alexandre Henderson vai para a festa eu
fico aqui provando. Vai daí, Alexandre, que eu fico aqui, também
estou na festa, hum! (Como Será? 2014).

FIGURA 7: BEXIGAS CAEM NO CENÁRIO
FONTE: REDE GLOBO (2014)

Quanto à forma de apresentação, que mistura teatro, poesia e descontração, Eco (1997)
afirma que “cada ser humano vive dentro de um certo modelo cultural e interpreta a
experiência com base num mundo de formas assuntivas que adquiriu” (ECO, 1997, p.142).
Quanto ao estímulo, entende que “o uso de uma expressão para um fim determinado aproveita
sempre as possibilidades comunicativas da própria expressão”. Este tipo de comunicação
trabalha com sentimentos e neste sentido, o autor afirma que: “certas comunicações sugestivas
em que o halo emotivo se estabelece porque o signo usado, conquanto ambíguo, é recebido ao
mesmo tempo como referência exata” (ECO, 1997, p. 83). É o caso das festas, que na
referência contemporânea precisam além da alegria, valorizar as tradições culturais. “O
emprego estético da linguagem implica, portanto, em uso emotivo das referências e um uso
referencial das emoções, pois a reação sentimental manifesta-se como realização de um
campo de significados conotados” (ECO, 1997, p. 83).
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CONCLUSÃO
Seguindo a ampla definição de performance de André Brasil (2014), conclui-se que o
programa Como Será?, pode ser tomado como exemplo na busca por novos formatos
televisivos, privilegiando a descontração, como estratégia para se aproximar da audiência.
Também levando em conta as heranças culturais preconizadas por Raymond Williams (2011),
há que se destacar a importância da cultura do teatro na formatação do Como Será?, como um
mecanismo de representação do real. Sendo assim, as formas de apresentar os assuntos, tanto
na oralidade como na representação estética, acabam unindo jornalismo ao entretenimento.
Por outro lado, o horário destinado ao programa, aparentemente não é compatível com
atrações que ofereçam conteúdos complexos e que levem o telespectador a fazer reflexões
profundas.
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TENSÕES ENTRE O MATERIAL E O DIGITAL A SERVIÇO DA CONFIGURAÇÃO
DE REVISTAS E SITES DE ROCK1

Luis Fernando Rabello Borges2
RESUMO
Com base no conceito de materialidades da comunicação, cujo principal expoente é Hans
Ulrich Gumbrecht, minha proposta neste artigo é abordar como revistas e sites de rock são
configurados através das tensões entre os elementos materiais e digitais que os constituem.
Também serão abordados, para fins complementares, os conceitos de estudos de som e
arqueologia das mídias, representados respectivamente por Jonathan Sterne e Sigfried
Zielinski. Para a abordagem desses três conceitos, foi feita uma revisão bibliográfica calcada
em textos de Erick Felinto, Fabrício Silveira e Simone Sá, entre outros. A partir daí, serão
feitos esforços de associação entre esses três conceitos e a minha proposição inicial de
pesquisa de doutorado, que em linhas gerais consiste em analisar de que forma revistas e sites
brasileiros de rock lidam, em termos discursivos ou estruturais, com a reconfiguração da
indústria do entretenimento musical vivenciada nos anos 2000. A ideia é ao menos tentar
vislumbrar algumas “pistas de articulação”.
Palavras-chave: Materialidades. Digital. Rock. Revistas. Sites.

1. INTRODUÇÃO
Minha proposta de tese é analisar de que forma revistas e sites brasileiros de rock
lidam, seja em termos discursivos ou estruturais, com a reconfiguração da indústria do
entretenimento musical vivenciada nos anos 2000. Esse mercado da música é constituído pela
indústria fonográfica e também por revistas, sites e outros produtos de mídia especializada (a
exemplo de blogs, encartes de jornais, programas de TV e de rádio), bem como emissoras de
rádio, circuito de shows (casas noturnas) e produtos não exatamente sonoros, como camisetas,
pulseiras, canecas e outros apetrechos.
Neste artigo, não irei além da proposição um tanto ampla de problema de pesquisa
exposta na primeira frase do parágrafo acima. É intencional. Estou terminando o meu
primeiro semestre do doutorado, e ainda me encontro em fase de levantamento de
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2 Doutorando em Comunicação pela Unisinos, luisfrb@gmail.com.
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possibilidades, fazendo uma tarefa exploratória junto aos objetos empíricos passíveis de
serem analisados, pinçando textos em revistas e sites e inclusive descobrindo outros sites.
Estou formulando perguntas, desdobramentos da problematização inicial (e ampla), e
vislumbrando possibilidades de uso de livros, autores e conteúdos, sejam eles teóricos ou
metodológicos. Enfim, estou me dando o direito de, ao menos por enquanto, não definir um
recorte mais específico. O máximo que posso fazer é apresentar possibilidades de recorte. E
farei. Mas não neste artigo.
Por conta dessa minha condição de doutorando iniciante, também não empreenderei
nestas linhas uma espécie de pré-análise a partir de algum ou alguns fragmentos de algum ou
alguns objetos empíricos, o que poderia ser bastante útil no sentido de fornecer pistas para o
próprio refinamento do recorte da pesquisa, mas penso que ainda preciso mergulhar mais nas
páginas das revistas e dos sites, levantar mais perguntas e obter mais leituras antes de partir
para uma tarefa desse tipo. A não ser que eu fosse um doutorando iniciante mas já um pouco
mais decidido e focado a respeito do quê exatamente pesquisar. Mas ainda não é o caso.
Assim, o que eu pretendo para este artigo é um enfoque mais propriamente teórico,
que no caso específico é buscar entender como elementos materiais (no sentido de táteis,
palpáveis, físicos, analógicos) e digitais, e as tensões entre eles, atuam na configuração de
revistas e sites de rock. Acredito que isso possa ser feito mesmo sem um maior
desenvolvimento do recorte da pesquisa a ser empreendida ao longo desses três ou quatro
anos. É o que me parece ao alcance no momento. E, ao mesmo tempo, talvez possa
proporcionar algumas possibilidades para o que será futuramente pesquisado. Para tanto, a
ideia aqui é tomar por base o conceito teórico de materialidades da comunicação. Também
serão utilizados os conceitos de estudos de som e arqueologia das mídias, para fins
complementares. Tudo no sentido de articular essas formulações teóricas com a minha
proposição inicial de pesquisa. Ou, ao menos, tentar vislumbrar algumas “pistas de
articulação”.
A intenção de buscar entender como as materialidades e as tecnologias digitais
“atuam na configuração de revistas e sites de rock” aponta para uma ênfase no produto.
Assim, não entrarei nos méritos dos usos e apropriações desses produtos (revistas e sites de
rock) por parte de seus respectivos usuários, nem fazer qualquer esforço de projeção nesse
sentido. A abordagem dos usos e apropriações remete a pesquisas de recepção, o que só
poderia ser feito em um artigo como este caso eu resolvesse fazer uma pré-análise – hipótese
que, conforme já mencionado anteriormente, eu descartei. É claro que o produto se encontra
integrado com o usuário, mas isso será abordado como um dos aspectos da configuração
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material desse produto. Aliás, a integração entre produto e usuário – ou ainda, entre máquina e
corpo – é um dos postulados dos estudos das materialidades da comunicação, que serão
abordados de forma um pouco mais detida a partir de agora.
2. MATERIALIDADES DE REVISTAS E SITES DE ROCK
O conceito de materialidades da comunicação tem como principal representante o
alemão Hans Ulrich Gumbrecht, oriundo da literatura comparada, que começou a desenvolver
seus estudos a respeito na década de 1980. Trata-se, portanto, de um conceito relativamente
recente. Apesar disso, as materialidades da comunicação remetem a estudos bem anteriores,
como os realizados por Walter Benjamin nos anos 1930 (ou seja, meio século antes) e
Marshall McLuhan nos anos 1960. Benjamin, por exemplo, publicou em 1936 o artigo A obra
de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, em que defende de forma pioneira a ideia de
que produtos artísticos como o cinema, que por definição depende de suporte técnico de
reprodução, podem proporcionar novas possibilidades de percepção estética. Três décadas
depois, McLuhan foi ainda além, tomando “os meios de comunicação como extensões do
homem” e lançando mão de um conceito como “o meio é a mensagem”, procurando enfatizar
que um determinado conteúdo simbólico não existe isoladamente como tal, e sim é
condicionado pelo suporte material que o armazena e veicula.
Nas palavras de Fabrício Silveira,
É McLuhan quem irá dizer, por exemplo, que a principal consequência ou
repercussão dos meios de comunicação tem muito pouco a ver com o nível das
opiniões e dos juízos emitidos e muito mais a ver com o nível das experiências
sensíveis e das estruturas de percepção que elas tipificam (2013, p.28).

É precisamente este o principal postulado dos estudos das materialidades da
comunicação. Os sentidos, os significados, os conteúdos, não se dão por si só, sendo na
verdade configurados pelas condições materiais em que se encontram, pelos suportes com que
são midiatizados. Trata-se, em resumo, das “condições materiais que possibilitam a
emergência do sentido” (SILVEIRA, 2013, p.27). No entanto, a ênfase nos sentidos, os
estudos dos significados, as “análises de conteúdo”, aparecem em primeiro plano nas
pesquisas em comunicação e em ciências humanas em geral, em detrimento dos significantes,
das formas. O que as materialidades da comunicação se propõem a fazer é atribuir o devido
valor a esses aspectos materiais relegados a um segundo plano, no sentido de demonstrar
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como eles atuam na configuração dos conteúdos simbólicos em geral. E isso passa,
necessariamente, por evitar tanto quanto possível o ato interpretativo, em uma oposição
deliberada a uma postura unicamente hermenêutica, calcada na interpretação. O que, aliás,
seria impossível, na medida em que “toda a comunicação depende de meios materiais que não
podem nem devem ser desconsiderados” (FIGUEIREDO, 2014, p.28).
Que os atos comunicaionais envolvam necessariamente a intervenção de
materialidades, significantes ou meios pode parecer-nos uma idéia já tão assentada e
natural que indigna de menção. Mas é precisamente essa naturalidade que acaba por
ocultar diversos aspectos e conseqüências importantes das materialidades na
comunicação – tais como a idéia de que a materialidade do meio de transmissão
influencia e até certo ponto determina a estruturação da mensagem comunicacional
(FELINTO, 2001, p.3).

Trata-se de “focalizar, portanto (ou de tentar focalizar, até onde for possível), o
significante, independentemente de seus significados” (SILVEIRA, 2013, p.27).
Nosso fascínio fundamental surgiu da questão de saber como os diferentes meios –
as diferentes “materialidades” - de comunicação afetariam o sentido que
transportavam. Já não acreditávamos que um complexo de sentido pudesse estar
separado da sua medialidade, isto é, da diferença de aspecto entre uma página
impressa, a tela de um computador ou uma mensagem eletrônica. Mas ainda não
sabíamos muito bem como lidar com essa interface de sentido e materialidade
(GUMBRECHT, 2010, p.32 apud SILVEIRA, 2013, p.29).

Entretanto, esses estudos não defendem a erradicação completa da hermenêutica.
Muito pelo contrário. “Na verdade, para Gumbrecht, a priori, na maioria dos casos não há
oposição entre o material e o hermenêutico – e a opção por um dos dois pontos de vista é
justamente uma das críticas do autor aos estudos focados no sentido”, e ainda assim “não são
raras as afirmações de que as análises calcadas nas materialidades fazem justamente o que
criticam: polarizar a relação entre hermenêutico e material (FIGUEIREDO, 2014, p.29).
Assim como chegou a acontecer com os estudos de McLuhan, o conceito de
materialidades da comunicação pode dar a impressão de incentivar um certo “determinismo
tecnológico”. Mas a própria atuação das formas materiais nos conteúdos simbólicos
demonstra, por si só, que as tecnologias não são estanques, e sim atreladas a sociedades e
culturas, a épocas e locais. O caráter histórico e subjetivo das materialidades da comunicação
é evocado por Erick Felinto para diferenciar o conceito do de cibercultura, este sim
fortemente associado ao determinismo tecnológico, quando diz que, “se a retórica da early
cyberculture foi caracterizada pelos sonhos de desmaterialização e virtualização, muitas
leituras mais recentes preferem destacar a importância do corpo, do toque e das sensações em
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nossa interação com as novas mídias” (2011, p.6). A subjetividade também é destacada por
Adriana Amaral, que evoca Antoine Hennion ao dizer que, “para o autor, o gosto não pode ser
desvinculado das materialidades e suportes pelos quais eles circulam e aos modos pelos quais
esses objetos nos afetam” (2014, p.3).
Para contemplar a interação entre tecnologia e corpo, os estudos das materialidades
da comunicação tomam emprestado – de Humberto Maturana e Francisco Varela – o conceito
de acoplagem, que diz respeito justamente a interação entre dois sistemas. Por exemplo,
alguém que está navegando em um site de rock e acessando músicas indicadas em algum
texto veiculado nesse mesmo site. De acordo com Felinto, “essa interação engendra um ritmo
que é peculiar à coordenação entre os dois sistemas” (2001, p.11).
Ao abordar aspectos históricos do desenvolvimento das tecnologias (máquinas) e da
relação dos sujeitos (corpos) com elas, o conceito de materialidades da comunicação vai
justamente na contramão do conceito de “novo”, mostrando que dispositivos atuais trazem
consigo características de artefatos anteriores – o que vale também para as formas como o
homem manipula os mesmos. Em mais um contraponto com a cibercultura, Felinto lembra
que, “como já se apontou diversas vezes, toda mídia foi 'nova' em certo momento de sua
história” (2011, p.10).
Enquanto produtos midiáticos que têm como suporte a internet, sites de rock trazem
textos que abordam discos ou músicas que podem ser acessados de imediato em outros sites,
cujos links para os áudios (acompanhados de vídeo ou não) seguidamente são incluídos nos
próprios textos dos sites de rock, dispensando o usuário de abrir outras abas em seu
navegador. Todos esses sites, sejam eles voltados à veiculação de conteúdo jornalístico sobre
rock (notícias, reportagens, resenhas e entrevistas) ou destinados a download e/ou streaming
de áudio e/ou vídeo, são produtos digitais que se materializam em um mesmo suporte físico
(hardware), o computador, seja ele um PC, notebook, tablet ou smartphone.
Essa lógica, de certa forma e até certo ponto, pode ser aplicada também às revistas
impressas. Apesar de não pertencerem ao suporte físico do computador e ao suporte midiático
da internet, as revistas podem se beneficiar de ambos. Quando o leitor de uma revista tem a
seu lado um computador, ele pode procurar, em sites de download e/ou streaming de áudio
e/ou vídeo, músicas ou discos referidos nas páginas da mesma. Algo impensável há cerca de
20 anos atrás, em que determinados discos mencionados em uma revista só poderiam ser
obtidos através da importação, que demorava semanas ou mesmo meses, sem falar nos gastos.
O mesmo valia para a obtenção de outras fontes de informação a respeito, a exemplo de
revistas importadas. E, evidentemente, leitura e audição eram realizados em suportes distintos
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(respectivamente, revistas e aparelhos de som), e portanto se davam de forma bem menos
integrada e articulada.
Cabe observar, também, que as condições materiais de uso da internet, no que diz
respeito especificamente ao consumo de música, apresentam uma diferença fundamental com
relação aos dois meios de comunicação de massa que a precederam, o rádio e a televisão.
Fazendo uso obrigatório de um suporte físico de um computador ou assemelhado, que
apresenta tela pequena e som limitado, seguidamente contando com o complemento material
do fone de ouvido de forma a suprir essa limitação sonora, a internet privilegia uma
apreciação individual de vídeos e áudios musicais. Diferentemente de rádio e televisão, que
apresentam respectivamente potência de som e tela grande, e possibilitando portanto a
efetivação de uma apreciação coletiva – e, arriscaria dizer, mais propriamente “massiva”. Até
é possível na internet uma apreciação coletiva, na medida em que o usuário (internauta) pode
comentar, curtir, compartilhar ou simplesmente divulgar, mas aí o que temos é uma
apreciação coletiva não presencial.
Curiosamente, o rádio e a televisão eram mais propriamente “coletivos” em seus
respectivos primórdios, quando possuíam menos qualidade e potência de áudio e menos
resolução e amplitude de imagem, e de quebra eram grandes e pesados, não sendo exatamente
portáteis. Essa falta de portabilidade dos aparelhos, somada sobretudo ao fato de que ainda
não haviam barateado e se popularizado, faziam com que, em determinadas ocasiões, pessoas
de um quarteirão inteiro se dirigissem à residência de quem possuía o único aparelho
disponível na localidade. Assim como aconteceu com rádio e televisão, computadores foram
se tornando menos espaçosos e mais eficientes. Com a diferença de que, através de
dispositivos como HDs externos e pendrives ou da própria internet, passou a ser possível o
armazenamento em suporte digital de produtos midiáticos anteriormente armazenados apenas
em suportes físicos como livros, LPs, CDs, DVDs e fitas VHS. Essas materialidades digitais,
portanto, configuram uma simultânea compressão e descompressão do espaço, em que
podemos ter, por exemplo, uma discoteca inteira condensada em um pendrive, o que faria
com que ao mesmo tempo sobrasse mais espaço em prateleiras, estantes e na própria peça da
casa que originalmente abrigava os discos.
3. ESTUDOS DE SOM
Os estudos de som consistem basicamente em esforços empreendidos nas últimas
duas décadas por pesquisadores oriundos de diversos campos de conhecimento, apresentando
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em comum a constatação de que nas atividades acadêmicas há um predomínio absoluto da
cultura visual. O som acaba sendo um objeto de estudo negligenciado.
Simone Pereira de Sá reforça que os estudos de som são
Marcados por uma perspectiva interdisciplinar, que dialoga com os campos da
comunicação, da sociologia e antropologia, dos estudos culturais, da geografia
urbana, da musicologia, da filosofia e da história cultural; e sem pretensão a
constituírem-se como um campo institucionalizado (2010, p.91).

Dentre essa diversidade de abordagens, alguns autores se destacam. Um deles é
Murray Schafer e sua “paisagem sonora”. Através dessa noção, que faz uso de uma palavra
(paisagem) que remete fortemente a algo mais fortemente visual, o autor demonstra todas as
dificuldades enfrentadas pelos estudos de som, já que a fotografia de uma paisagem é muito
mais imediata e completa do que a captura da mesma paisagem por microfones, que “capta
pormenores e atua por amostragem” (SÁ, 2010, p.94), e portanto não tem como dar conta do
todo. Ainda mais difícil é o acompanhamento das modificações de uma paisagem sonora ao
longo do tempo, pela falta de registros, que por sua vez é acentuada pela dificuldade em
registrar.
Assim, por comparação entre duas fotos de décadas diferentes, podemos perceber a
mudança arquitetônica de um bairro; mas torna-se mais rara a experiência de
comparação de registros acústicos de sons de um mesmo ambiente em momentos
distintos ou dos sons que foram alterados ou desapareceram (SÁ, 2010, p.94).

A partir daí, o autor vai lançar mão de categorias para a captura de uma paisagem
sonora (sons fundamentais, sinais e marcas sonoras) e chegar a interessantes resultados de
pesquisa. Estudos que serão aperfeiçoados por Emily Thompson, que propõe a transposição
das “paisagens sonoras” para contextos menos ecológicos e mais culturais e tecnológicos.
Mas o autor cujos estudos parecem ser os mais produtivos para o universo de revistas
e sites de rock que eu estou me propondo a pesquisar é Jonathan Sterne. Em sua obra The
Audible Past, ele demonstra que não foi a invenção dos aparelhos de gravação e reprodução
de som que trouxe novos condicionamentos para a audição humana, e sim foi condicionada
por esta. Essa inversão de perspectivas foi obtida por Sterne a partir de seu resgate do
fonoautógrafo, máquina de captura da inscrição de ondas sonoras desenvolvida por Leon
Scott em 1857 e que tomava por base o ouvido humano, que no caso foi “extraído de um
cadáver e acoplado a uma engenhoca, a fim de entender 'como o ouvido funciona' e produzir
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registros visíveis desse funcionamento, com fins de ser quantificado, medido, registado e
abstraído” (SÁ, 2010, p.101).
Esse esforço de isolamento – literal – do som, simulação e mecanização da escuta do
ouvido humano e delegação dessa mesma escuta a um aparelho, segundo Simone Pereira de
Sá,
produziu uma mudança de entendimento sobre o sentido da audição e da relação do
som com os corpos. A partir de então – e dentro da doutrina mais ampla de
especialização e separação dos sentidos – o som deixa de ser resultado somente da
voz e passa a ser entendido como produto do excitamento do nervo auditório do
tímpano, que capta e traduz as vibrações, chamado de “princípio timpânico” (2010,
p.101).

É justamente esse princípio timpânico que constitui a base de todos os aparelhos
sonoros surgidos posteriormente. Estetoscópio, telégrafo, fonógrafo, gramofone, microfone,
caixas de som, todos os dispositivos de registro e reprodução do áudio, dos mais arcaicos aos
mais atuais, seja na medicina, na telefonia ou na música, todos fazem uso do princípio
timpânico. Este é o ponto de partida para a caracterização de como se dá a escuta nos tempos
atuais, proporcionando os contextos e condições sociais e culturais que solicitarão o
surgimento dos aparatos de gravação e reprodução do som, o qual adquiriu assim a condição
de objeto de conhecimento.
O mesmo Jonathan Sterne aponta que fenômeno semelhante aconteceu no próprio
universo das mídias digitais, mais especificamente com o mp3, formato de áudio digital que,
para além da compactação de dados, trata de eliminar vários deles, resultando em arquivos
extremamente leves – cerca de 10 vezes mais leves do que uma música de um CD. Para tanto,
o mp3, enquanto tecnologia de contêiner, faz uso de princípios psicoacústicos para presumir
as frequências sonoras que o ouvido humano não é capaz de captar, seja as redundantes ou as
excessivamente altas ou baixas, e acaba antecipando a atividade seletiva que seria
naturalmente feita pelo sentido da audição. Por exemplo, ao executar, em um LP que
apresenta alguns chiados, uma música de heavy metal que inicia com um dedilhado suave de
violão e na sequência surgem as guitarras distorcidas, bateria martelada, baixo pulsante e
vocal urrado, os chiados só serão ouvidos na parte do dedilhado, mas correspondem a uma
informação sonora que faz parte da faixa como um todo. São precisamente essas frequências,
que o ouvido humano não tem condições de captar, que desaparecem de um arquivo mp3,
tornando-o mais leve Isso, por sua vez, exige do cérebro humano a atividade de “completar”
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as lacunas sonoras promovidas pelo mp3 e capturadas pelo ouvido. Essa desnaturalização das
funções auditivas humanas configura o mp3 como um artefato cultural.
Por mais que consiga manter o máximo possível da qualidade de áudio em arquivos
os menores possíveis, o mp3 é criticado por sua falta de fidelidade sonora. Mas Sterne
observa que a principal característica do mp3 não é a fidelidade, e sim a portabilidade, razão
pela qual se deu a sua popularização. A respeito desta, Sterne chama a atenção para o seguinte
aspecto: “embora o mp3 exista enquanto software, as pessoas tendem a tratá-los como objeto
(e, de fato, o argumento aqui é que nós devemos analisá-los como artefatos), talvez porque
elas estejam acostumadas a manusear discos enquanto coisas físicas” (2010, p.74). Enfim,
típica tensão entre o material e o digital, entre o “novo” e o que lhe é anterior.
Pode-se perceber, dessa forma, que os estudos de som encontram-se em linha direta
com o conceito de materialidades da comunicação, na medida em que ambos questionam o
“determinismo tecnológico”, demonstrando que os “novos” materiais apresentam elementos –
e inclusive modos de uso – de dispositivos anteriores, e que as tecnologias se desenvolvem
historicamente, condicionadas por determinadas conjunturas sociais e culturais. É claro que
alguns desses elementos até podem ser realmente novos, mas a maioria é resultado de
conhecimentos desenvolvidos em tempos passados.
No contexto específico da internet, a própria audição musical em si pode se dar no
mesmo ecossistema abrigado pelo suporte físico do computador. E eu nem estou entrando dos
méritos da qualidade (ou falta de) da reprodução sonora, pois em sites de download e/ou
streaming há muito material cuja resolução é bem aceitável, sem falar na existência de fones
de ouvido capazes de compensar – ou seria iludir? – a precariedade dos alto-falantes do
computador. De qualquer forma, esses são elementos que fazem parte da atividade de escuta
musical através do computador. Lembrando que o próprio áudio digital – em mp3 ou outros
formatos de arquivo – se materializa no computador, assume o “corpo” do mesmo.
E somam-se a esses elementos as várias opções de sites em que se pode navegar
enquanto se ouve determinada música ou disco. Trata-se de uma forte concorrência ao áudio,
sobretudo quando os sites acessados não possuem qualquer relação com o que se escuta, o que
pode relegá-lo a um mero fundo musical. Aliás, a própria escuta pode se dar de forma
literalmente randômica, com músicas programadas para serem veiculadas aleatoriamente,
como que em uma emissora de rádio. E mesmo quando os conteúdos têm relação direta com o
conteúdo sonoro veiculado pelos fones de ouvido, a realização simultânea de audição e leitura
pode fazer com que uma interfira na outra. Nesse caso, o ouvinte deixaria passar despercebido
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alguns elementos (informações) presentes no áudio. Essa desconcentração poderia se aplicar
também à leitura.
Outro componente cultural da escuta de música nesse contexto de mediação
totalmente realizada pelo computador diz respeito à predominância do consumo de músicas
avulsas ou de discos inteiros. Essas duas alternativas não são necessariamente excludentes. A
segunda denotaria o quanto o imaginário do conceito de álbum ainda se faz presente. Já no
caso da anterior, caberia uma pergunta: até que ponto uma eventual predileção pelo consumo
de músicas avulsas se refletiria no conteúdo jornalístico de revistas e sites de rock?
4. ARQUEOLOGIA DAS MÍDIAS
Em sintonia com as materialidades da comunicação e os estudos de som, o conceito
de arqueologia das mídias se preocupa fundamentalmente com a necessidade de
contextualização histórica do desenvolvimento dos produtos e suportes de comunicação, bem
como suas consequências sociais e culturais. Igualmente questiona a abordagem da técnica
pela técnica, como se as inovações surgissem do nada. Um dos principais representante dessa
corrente de estudos, Sigfried Zielinski questiona inclusive a distinção entre mídias digitais e
analógicas. Nas palavras de Fabrício Silveira, “o que Zielinski tenta mostrar é que muitas das
características que a gente vê hoje, na cultura digital, na verdade não são de hoje, mas têm um
processo de maturação que ele procura pontuar. Para este autor, especificamente, essa
distinção tão marcada entre digital e analógico não tem muito sentido” (2011, p.18).
Zielinski se propõe à realização de uma atividade literalmente arqueológica,
resgatando objetos que se perderam no tempo para contar uma história da mídia a partir do
que não vingou, não deu certo. Por ser contada através de resgates, trata-se de uma história
não-linear, repleta de continuidades e rupturas. E mergulha fundo na história, de forma a
poder contar um “tempo profundo da mídia.
Não aceitamos a ideia de que a mídia tenha sido inventada no século XIX com o
advento da fotografia, telefonia e cinematografia, ou seja, que a mídia seja resultado
da industrialização. Os meios de comunicação têm uma história muito mais longa,
que remonta às chamadas altas culturas dos períodos bizantino, chinês, indiano, sulamericano ou helenístico (ZIELINSKI, 2011, p.8).

Porém, cabe salientar que a arqueologia da mídia pode ser tomada em um sentido
não necessariamente “arqueológico”, e mais propriamente histórico. Francisco Rüdiger
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considera que “o emprego da expressão arqueologia, no fenômeno em foco, é, sobretudo,
metafórico” (2011, p.14). Para ele, arqueologia da mídia seria
um método de estudo da história, em que as técnicas de comunicação são iluminadas
pela cultura e o imaginário social de cada época, em que se pesquisam as conexões,
mas também as rupturas, as continuidades e esquecimentos do processo em que os
fenômenos de comunicação, seus meios sobretudo, vão se formando e entrelaçando
com outros processos e estruturas coletivas (RÜDIGER, 2011, p.14).

A própria distinção envolvendo músicas avulsas e discos inteiros – mencionada no
capítulo anterior, sobre estudos do som – remete a formatos e suportes físicos anteriores do
som, a exemplo do compacto (simples ou duplo) ou single em oposição ao LP, fita K7 e CD.
Oposição que só foi surgir a partir dos anos 1950, pois até então só existiam os discos em 78
rotações por minuto, com 1 música de cada lado. Só depois surgiu o LP, em rotações menores
(45 e 33), o que possibilitou o aumento da quantidade de faixas em cada lado, ainda mais com
o aumento de 10 para 12 polegadas. A fita K7 também manteve essa estrutura de 2 lados. Já o
CD trouxe uma estrutura de lado único, mas em compensação é capaz de abrigar mais tempo
de duração. Somados às transformações dos aparelhos reprodutores de discos, da indústria
fonográfica, dos produtos de mídia especializada (ex: revistas e encartes de jornais), das
emissoras de rádio e dos suportes midiáticos em geral (televisores e aparelhos radiofônicos),
temos aí elementos para uma arqueologia das mídias que exerce sua influência na
configuração atual das revistas e sites de rock e da indústria do entretenimento musical como
um todo.
E vale lembrar, por exemplo, uma situação que pode ser observada no Youtube. Em
seus primeiros anos, só era possível a postagem de vídeos de no máximo 10 minutos de
duração. A partir de um dado momento, essa limitação foi rompida, e o Youtube passou a
disponibilizar vídeos de horas de duração – lembro de ter visto isso pela primeira vez em
meados de 2011. Isso possibilitou a postagem de filmes inteiros ou edições completas de
programas televisivos, entre outros tipos de produtos audiovisuais, sem necessidade de
fracionamento em várias partes. E possibilitou, também, a disponibilização de discos inteiros.
Ou melhor, inteiriços, pois são postados sem divisão por faixas. Essa divisão é feita apenas
através de marcadores, o que já resolve para quem for ouvir o álbum diretamente no Youtube,
mas pode representar um trabalho a mais para quem quer baixar o disco em arquivo de áudio
através de algum software de download de vídeos, na medida em que, caso o usuário queira as
faixas em separado, terá ainda de fazer uso de algum software de edição de áudio para dividilas. Mas enfim, cabe a pergunta: a disponibilização de álbuns inteiros e sem divisão de faixas
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em um site de streaming como o Youtube não representaria um estímulo ao consumo de
discos na íntegra e não apenas de músicas avulsas?
Seja como for, cabe mencionar aqui um outro ponto de vista envolvendo a
arqueologia da mídia, trazido por Simon Reynolds, para quem os avanços tecnológicos que
possibilitaram a digitalização de conteúdos midiáticos gerou paradoxalmente uma
“retromania”, uma obsessão pelo passado que, segundo ele, paralisa o movimento para a
frente em busca do futuro. O autor aponta ainda um colecionismo exagerado, um verdadeiro
“mal de arquivo”, vários gigbytes armazenados, muitos dos quais nunca serão novamente
acessados. Nas palavras de Fabrício Silveira,
Hoje, somos tecno-nostálgicos contumazes. Temos milhares de músicas
armazenadas num iPod! Temos uma discografia completa num único cd box! Quase
tudo está à disposição nas várias plataformas de compartilhamento peer to peer!
Nossos pendrives, nossos HDs externos guardam repertórios inteiros, enormes
acervos de imagens, vídeos e músicas. Mas a possibilidade de imobilizar o passado
num banco de dados, de guardá-lo e acessá-lo muito facilmente, a qualquer
momento, quando bem entendermos, estaria inviabilizando sua dinamização
produtiva real (2013, p.36).

5. CONCLUSÃO
A partir do conceito de materialidades da comunicação, e contando ainda com o
auxílio de outros dois conceitos que lhe são bem próximos (estudos de som e arqueologia das
mídias), procurei fazer algumas associações com revistas e sites de rock, de forma a
vislumbrar alguns elementos da configuração material desses produtos simbólicos. Mesmo em
sites, é possível perceber seus elementos analógicos e suas características herdadas de meios e
suportes anteriores. Da mesma forma, a leitura de uma revista torna-se bem diferente quando
acompanhada de um computador com internet para a busca de informações e referências –
quando não a própria música ou álbum – sobre o que está sendo lido nas páginas de papel.
São as tensões entre o material e o digital atuando na configuração desses produtos, e que
levam em consideração também o desenvolvimento histórico de dispositivos midiáticos
relacionados à música e à informação musical, bem como a contextualização das condições
sociais e culturais que permearam o surgimento de tai dispositivos, em um processo contínuo
– e repleto de rupturas.
As articulações entre conceitos teóricos e objetos empíricos apresentadas neste artigo
correspondem ao que me parece ser possível levando-se em conta o estágio ainda bastante
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inicial de uma proposição que busca analisar de que forma revistas e sites brasileiros de rock
lidam, seja em termos discursivos ou estruturais, com a reconfiguração da indústria do
entretenimento musical vivenciada nos anos 2000. A partir do momento em que se
consolidarem desdobramentos dessa problematização na forma de outras perguntas, bem
como definições mais refinadas do recorte da pesquisa e de horizontes teóricos e
metodológicos mais perceptíveis (enfim, quando a pesquisa se encontrar em um estágio de
desenvolvimento mais avançado), essas mesmas articulações poderão ser melhor exploradas e
destrinchadas. Acredito que poderão surgir novas possibilidades nesse sentido, da mesma
forma que ficarão mais claras as possibilidades de uso e aplicação desses conteúdos, em que
alguns deles estabelecerão vínculos efetivos com o que será pesquisado e outros serão
simplesmente descartados.
6. REFERÊNCIAS
AMARAL, Adriana. Manifestações da performatização do gosto nos sites de redes sociais:
uma proposta pelo olhar da cultura pop. Revista Eco-PÓS, Rio de Janeiro, v.17, n.3, 2014.
FELINTO, Erick. Cibercultura: ascensão e declínio de uma palavra quase mágica. Revista
E-Compós, Brasília, v.14, p.1-14, 2011.
FELINTO, Erick. Materialidades da comunicação: por um novo lugar da matéria na teoria
da
comunicação
(2001).
Disponível
em:
<http://www.uff.br/ciberlegenda/ojs/index.php/revista/article/view/308>. Acesso em: 21 jul.
2015.
FIGUEIREDO, Diego Reck. Interação em trânsito: jornalismo para dispositivos móveis.
Dissertação – Mestrado em Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Comunicação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leeopoldo, 2014.
REVISTA IHU Online. Arqueologia da mídia: um passado presente. Edição 375,
03/10/2011.
Disponível
em:
<http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao375.pdf>. Acesso em: 22 jul.
2015.
SÁ, Simone Pereira de. A trilha sonora de uma história silenciosa: som, música, audibilidades
e tecnologias na perspectiva dos Estudos de Som. In: SÁ, Simone Pereira de (org.). Rumos
da cultura da música: negócios, estéticas, linguagens e audibilidades. Porto Alegre: Sulina,
2010.
SILVEIRA, Fabrício. Rupturas instáveis: entrar e sair da música pop. Porto Alegre: Libretos,
2013.

847

STERNE, Jonathan. O mp3 como um artefato cultural. In: SÁ, Simone Pereira de (org.).
Rumos da cultura da música: negócios, estéticas, linguagens e audibilidades. Porto Alegre:
Sulina, 2010.

848

SUBJETIVIDADE E SINGULARIZAÇÃO: NOTAS SOBRE POSSÍVEIS
ABORDAGENS AO DOCUMENTÁRIO PARIS IS BURNING1
Nicolas Silva de Sales2
Jamer Guterres Mello3
RESUMO
Paris Is Burning (1990) foi um documentário crucial para explorar as contradições que
marcaram o seu tempo. Da escolha do seu objeto de análise às diversas polêmicas envolvidas
em sua exibição comercial, todas as etapas do filme dirigido por Jennie Livingston foram
atravessadas pelas transformações sociais e culturais que permearam os Estados Unidos na
virada das décadas de 1980 a 1990. Exemplo emblemático não só de um novo enfoque sobre a
diversidade sexual no cinema independente americano, Paris também foi tópico de diversas
discussões suscitadas pelos estudos acadêmicos da época, uma vez que sua trama trouxe ao
grande público o contato com a comunidade LGBT que reacendeu a cultura drag em Nova
York nos anos 1980, coincidindo com a insurgência dos estudos queer. No Brasil, no entanto,
o filme permanece pouco estudado. O presente artigo busca retomar brevemente a história por
trás de seu enredo, produção e distribuição, bem como recuperar parte do debate teórico
traçado sobre o documentário até aqui, para então explorar possíveis abordagens de análise e
novas nuances em Paris Is Burning.
Palavras-chave: Paris Is Burning. Cinema. Subjetividade. New Queer Cinema.

1. INTRODUÇÃO
Paris Is Burning é um documentário estadunidense dirigido por Jennie Livingston e
lançado em 1990. Sua narrativa traz como tema uma comunidade LGBT composta
majoritariamente por pessoas negras e latinas moradoras de Nova York. Nessa comunidade
desenvolveu-se a Cultura de Bailes, momento importante para a história do movimento
LGBT, da qual surgiram diversos elementos marcantes que ainda hoje permeiam a linguagem
de grupos minoritários para além do território norte-americano, sendo visíveis em diversas
referências populares e produtos midiáticos de grande alcance.
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A Cultura de Bailes abordada no filme se desenvolve nos anos 1970 e 1980 e expressa
uma série de performances artísticas no interior de uma comunidade marginal que
constantemente lida com situações de desigualdades e exclusões produzidas pelos sistemas
social e econômico. O principal elemento desses bailes são as categorias, que caracterizam os
diferentes nichos de competição artística entre os participantes dos bailes. Há, por exemplo, a
categoria “realness”, na qual personagens trans e drag queens competem entre si de modo a
descobrir qual delas é mais “real”, ou seja, qual se parece mais com uma mulher dentro dos
ideais femininos hegemônicos. Esses ideais que atravessam tal categorização são
problematizados por autoras como a feminista estadunidense bell hooks4, que não deixa de
perceber como os elementos abordados na produção do filme estão ligados a padrões brancos
de beleza e, portanto, dizem respeito a um sistema de poder e exclusão aprofundado em
racismo.
No entanto, ainda que reproduzam diversos critérios que oprimem os sujeitos
participantes, as categorias dos bailes que são abordadas no filme trazem também um
movimento contrário de releitura da norma, uma vez que trata com ironia diversos elementos
idealizados naquele momento histórico dos Estados Unidos. Uma das categorias que
demonstra bem essa questão é a de executivo (executive realness), na qual os indivíduos
competem entre si disputando a partir de um ideal estético ligado aos executivos de Wall
Street, ironicamente mostrando a relação entre a vontade de alcançar aquele ideal identitário e
a facilidade de fazê-lo a partir de uma performance.
Para além das performances em si, o filme ainda mostra como a desigualdade do poder
econômico atravessa o dia-a-dia das pessoas dessa comunidade, já que muitas se prostituem
por não estarem no mercado de trabalho formal, roubam roupas de lojas de luxo para montar o
visual próprio de cada performance e têm como ídolos e objetivos de vida figuras diretamente
ligada à ascensão econômica.
A partir deste panorama inicial podemos afirmar que Paris Is Burning foi um
documentário crucial para explorar as contradições que marcaram o seu tempo. Exemplo
emblemático não só de um novo enfoque sobre a diversidade sexual no cinema independente
americano, o filme também foi tópico de diversas discussões suscitadas pelos estudos
acadêmicos da época, uma vez que sua trama trouxe ao grande público o contato com a
comunidade LGBT que reacendeu a cultura drag em Nova York nos anos 1980, coincidindo
com a insurgência dos estudos queer. No Brasil, no entanto, o filme permanece pouco

4

Grafia utilizada em caixa baixa como nos livros e publicações referidos, respeitando a vontade da autora.
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estudado. O presente artigo busca retomar brevemente a história por trás de seu enredo,
produção e distribuição, bem como recuperar parte do debate teórico traçado sobre o
documentário até aqui, para então explorar possíveis abordagens de análise e novas nuances
em Paris Is Burning.
Em tempos de maior visibilidade às pautas das minorias, análises que proponham um
apanhado crítico às formas como historicamente os grupos minoritários foram socialmente
posicionados são de grande relevância em um contexto político. Dentro da comunicação, tais
estudos ganham importância na medida em que representam novas formas de se pensar a
posição do campo a respeito desses sujeitos, levando em conta o papel da produção
audiovisual nos recortes que dão corpo às pautas sociais aqui estudadas.
2. PARIS IS BURNING: CONTEXTUALIZAÇÕES
Nascida em 1962 em Dallas, no Texas, Jennie Livingston se formou na Universidade
de Yale em 1983, onde estudara artes com ênfase em fotografia, desenho, pintura e literatura
anglófona. Pouco tempo depois, mudou-se para Nova Iorque, onde continuou sua formação
acadêmica através de um curso de verão voltado à produção cinematográfica na NYU em
1985. Nessa mesma época, ao passear durante a noite nos arredores de Washington Square
Park, uma praça pública nova-iorquina, Livingston se deparou com três homens dançando e
os abordou com a intenção de fotografá-los. Curiosa quanto àqueles movimentos atípicos a
que assistia, a diretora contou em entrevista que essa fora a primeira vez em que ouviu falar
na dança voguing. “Perguntei o que era exatamente aquilo e eles me disseram que, se eu
queria mesmo saber, deveria ir a um baile”5 (SEIDEL, 2009, p. 1, tradução nossa). Assim
começa a história por trás de Paris Is Burning, primeiro filme dirigido por Livingston.
Como observa Lucas Hilderbrand (2013), o documentário pode ser analisado a partir
da divisão em dois principais blocos: na primeira metade do filme, introduz-se o universo que
compõe os bailes drag6 na metrópole nova-iorquina dos anos 1980, enquanto na segunda
metade o foco é direcionado aos personagens, contextualizando seus cotidianos e
intensificando algumas das questões sociais que os cercam.
2.1 ENREDO, TRAMA E PERSONAGENS
5

“I was like “What is that?” “Well, if you really want to see vogueing you should come to a ball!”
Diz respeito às práticas e performances nas quais um sujeito se veste e age como se pertencesse a outro gênero,
expondo os estereótipos de feminilidade (quando trata-se de uma drag queen) ou da masculinidade (drag king).

6
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O filme começa situando o espectador na cidade de Nova Iorque no ano de 1987. As
primeiras imagens revelam as atividades que se manifestam nas ruas da cidade à noite, onde
pessoas majoritariamente negras e latinas interagem entre si. Uma voz em off dá início à
narração: “Lembro de meu pai dizer: ‘Você tem três problemas nesse mundo. Todo negro tem
dois: por ser negro e por ser homem. Mas você é negro, é homem e é gay. Você vai sofrer
muito.’ Então ele disse: ‘Se você vai passar isso, vai ter que ser mais forte do que pensa’.”
Pepper LaBeija e Dorian Corey, drag queens com mais de 40 anos, são as principais
entrevistadas na primeira parte do documentário. Seus relatos também compõem a narração
do filme, a qual é montada integralmente a partir de fragmentos da fala de diversas
personagens. Os embates geracionais que marcam as vivências de Pepper e Dorian remontam
a história por trás dos bailes e ajudam a explicar o vocabulário que se desenvolveu no grupo
do qual fazem parte.
Creditada a Jonathan Oppenheim, a edição do filme organiza a montagem
desvinculando-se de uma narrativa estritamente linear para criar uma forma que dá sentido
aos diversos conceitos e palavras que serão explorados pelos sujeitos filmados. O método
funciona como uma estrutura que educa quem vê de fora a respeito da cena dos bailes antes de
aprofundar-se nos problemas pessoais e sociais dos seus participantes (HILDERBRAND,
2013). Assim são apresentadas de maneira independente os termos usados pelas personagens
que aos poucos vão tornando-se inteligíveis, entre eles ball (que denomina os bailes), house
(os grupos de competição que se unem através de laços afetivos e raciais e se configuram em
uma estrutura familiar), mother (a figura de uma pessoa mais velha que opera como mãe
protetora dos membros de sua família/house), entre outros conceitos.
O relato de Pepper encarrega-se principalmente de aprofundar o que há por trás dos
laços afetivos entre os sujeitos abordados. A personagem constrói um paralelo entre as
formações familiares tidas como tradicionais, os abandonos recorrentes quando um dos
indivíduos dessa família pertence a uma minoria sexual ou de gênero, e o consequente senso
de parentesco que nasce entre pessoas que dividem uma vivência de abandono. Além disso,
Pepper reflete sobre como desde jovem sonha em ascender economicamente, observando a
forma como as “pessoas ricas vivem”, em suas palavras, através de revistas e de telenovelas
populares como Dynasty7. Outro ponto importante levantado pela personagem é a mudança
observada em relação aos ideais estéticos das drag queens com o passar das últimas décadas:
7

Exibida entre 1981 e 1989, a telenovela norte-americana Dynasty foi indicada por seis anos seguidos ao Globo
de Ouro por melhor drama de TV.
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inicialmente inspiradas nas showgirls de Las Vegas, a partir dos anos 70 as referências
voltaram-se às atrizes de cinema e, nos anos 80, às modelos da alta costura. As contribuições
feitas pelo relato de Dorian Corey durante o filme também vão de encontro a essa análise de
Pepper, uma vez que, ao traçar um histórico das influências que permeiam a cultura drag,
Dorian também revela o papel da cultura na formação subjetiva das minorias envolvidas.

FIGURA 01 – PARTICIPANTES DOS BAILES DANÇANDO “VOGUING”
FONTE: PARIS IS BURNING (1990)

A transição entre primeira e segunda metade do filme ocorre na exploração dos
significados por trás de reading, shade e voguing, conceitos que servem de ponte narrativa
entre o espaço físico do baile e o contexto social externo de quem o frequenta, fazendo com
que as imagens seguintes revelem de maneira mais enfática o macroambiente da metrópole
nova-iorquina. A personagem Dorian Corey define reading como “a forma artística de
insultar alguém”. A criatividade por trás do insulto é entendida como uma maneira de
interação entre as personagens, podendo ser vista também como um tipo de resistência ao
preconceito sofrido pelas minorias que elas ocupam. Shade segue a mesma definição, mas se
potencializa como uma maneira ainda mais complexa de xingamento. Tal hostilidade comum
ao dia-a-dia dos bailes torna-se o ponto de partida da criação do voguing, uma dança de cunho
competitivo que serve de resolução apaziguadora para os conflitos pessoais dos participantes:
“É como pegar duas facas e cortar um ao outro, mas através da dança”, descreve o
personagem Willi Ninja, explicando que os movimentos simulam a pose das modelos na capa
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da revista Vogue, mas também agregam influências da simbologia egípcia, do hip hop e da
ginástica, conforme a figura 01.
Willi Ninja, Octavia St. Laurent e Venus Xtravaganza são os principais entrevistados
da segunda metade de Paris Is Burning. Ainda que já tivessem sido apresentados em
fragmentos de imagens e entrevistas desde o início do filme, nessa etapa as suas vidas passam
a ser de fato acompanhadas. As três personagens têm entre vinte e trinta anos, fator que influi
na temática de seus relatos, cobrindo principalmente suas expectativas em relação ao futuro e
o cotidiano de trabalho de cada um.
Willi Ninja é um homem negro homossexual, a figura materna (mother) da família
Ninja (house of Ninja) e também professor de dança. Diferente das expectativas reveladas por
outras personagens na primeira metade do filme, os objetivos de Willi não giram em torno de
ganhar troféus em um baile, mas de tornar-se um coreógrafo mundialmente famoso. Venus
Xtravaganza é uma mulher transexual de origem latina e figura importante da família
Xtravaganza (house of Xtravaganza). Em suas entrevistas, ela relata o histórico de abandono
familiar, o acolhimento encontrado nos bailes e a relação com os clientes quando se prostitui.
Esses assuntos também trazem à tona sua transexualidade, fazendo com que Venus aos
poucos revele seu desejo de realizar a cirurgia de transgenitalização para “tornar-se
completa”, em suas palavras. Octavia St. Laurent, mulher negra e também transexual, é uma
das figuras mais bem-sucedidas e glamourosas dos bailes, principalmente nas categorias de
realness, devido à sua aparência. O dia-a-dia de Octavia exibido em Paris, no entanto, não se
resume às competições drag, mas traz também suas tentativas de se tornar uma modelo de
sucesso.
Paris Is Burning encerra com uma espécie de epílogo. Uma tela escura informa uma
transição temporal de dois anos: “NEW YORK, 1989”. Já não há mais uma narração montada
a partir das entrevistas. Nesse momento, assiste-se ao fenômeno de popularização dos bailes e
as cenas são mediadas através de imagens retiradas de reportagens de emissoras norteamericanas. Uma nova entrevista com Willi Ninja revela seu afastamento dos bailes e sua
rápida escalada à fama como coreógrafo – bem como o poder aquisitivo consequente.
Descobre-se também que Venus Xtravaganza fora assassinada em 1988 enquanto se
prostituia, tendo seu corpo encontrado embaixo de um colchão de hotel dias depois do crime.
Essa realidade de marginalização e de violência é confrontada com uma entrevista final de
Dorian Corey. Ela conta que a idade a convencera de que a simples sobrevivência já é uma
grande conquista: “Se você conseguiu sobreviver, você já conseguiu deixar um importante
legado para o mundo”.
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2.2 PARIS IS BURNING E O NEW QUEER CINEMA
Paris Is Burning foi desde cedo associado ao movimento cinematográfico conhecido
como New Queer Cinema (HILDERBRAND, 2013). Margarete Nepomuceno (2009) concebe
o gênero como uma janela que deu visibilidade no início dos anos 1990 à encruzilhada de
múltiplos componentes de subjetividades agenciadas tanto pelos modelos fixos de
sexualidade, com seus processos de normatização e vigilância, como também pelo desejo do
devir, das escolhas pessoais do próprio corpo e da auto-referência de gênero. Tal cenário
investiu em uma prática discursiva positiva sobre o homoerotismo, em uma época na qual as
minorias sexuais e de gênero estavam sendo alvo de uma guerrilha moral devido à expansão
do HIV/AIDS.
Karla Bessa (2007) ressalta que o cenário no qual o movimento surge é resultado de
uma configuração que já vinha sendo construída há pelo menos duas décadas nos festivais de
temática LGBT nos Estados Unidos. O New Queer Cinema ganhou esse nome em uma crítica
publicada por B. Ruby Rich em março de 1992 na publicação nova-iorquina Village Voice. A
análise de Rich remonta a crescente produção de filmes independentes no início da década de
1990 que colocava em questão a representação das minorias. Ainda que tenha caracterizado
um movimento, o New Queer Cinema não necessariamente produziu uma estética única:
É claro que os novos filmes e vídeos queer não são todos um só e tampouco
compartilham um único vocabulário estético, estratégia ou preocupação. Ainda
assim, eles são unidos por um estilo comum: chamemos esse estilo de “Homo
Pomo”. Há traços em todos esses filmes de apropriação, pastiche e de ironia, assim
como uma reelaboração da história que leva sempre em consideração um
construtivismo social. Definitivamente rompendo com abordagens humanistas
antigas e com os filmes e fitas que acompanhavam políticas da identidade, essas
obras são irreverentes, enérgicas, alternadamente minimalistas e excessivas. Acima
de tudo, elas são cheias de prazer. Elas estão aqui, elas são queer, acostume seus
quadris a elas. (RICH, 2015, p.18).

O documentário de Jennie Livingston não só se tornou um dos títulos mais
paradigmáticos do movimento New Queer Cinema, como também preencheu algumas das
lacunas deixadas por outras produções da época. Daniel Contreras (2004) argumenta que se
trata de um dos poucos filmes a lidar com questões raciais diretamente interligadas a um
contexto queer.
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3. ARTICULAÇÕES TEÓRICAS
Hilderbrand (2013) ressalta que o debate acadêmico no início dos anos 1990 estava
marcado pela insurgência dos Estudos Culturais, dos estudos críticos pós-coloniais e da
Teoria Queer. Sobre a última, cabe contextualizar sua gênese, uma vez que é praticamente
simultânea à exibição comercial de Paris Is Burning.
Em fevereiro de 1990, Teresa de Laurentis empregou pela primeira vez a
denominação Teoria Queer para contrastar o empreendimento analítico que um
conjunto de pesquisadores desenvolvia em oposição crítica aos estudos sociológicos
sobre minorias sexuais e de gênero. A escolha do termo queer para se
autodenominar, ou seja, um xingamento que denotava anormalidade, perversão e
desvio, destacava o compromisso em desenvolver uma analítica da normalização
focada na sexualidade. Desta forma, os teóricos queer delimitavam um novo objeto
de investigação: a dinâmica da sexualidade e do desejo na organização das relações
sociais. (MISKOLCI, 2007, p.2).

Nesse contexto, Paris tornou-se um texto pelo qual críticos culturais e acadêmicos podiam
abordar tais questionamentos políticos (HILDERBRAND, 2013). A autora bell hooks é
responsável por um ensaio seminal a respeito de Paris Is Burning. Ainda que suficientemente
controverso, cabe retomá-lo para analisarmos uma das diversas reações que o filme gerou nos
EUA. hooks (1992) conta que sua crítica ao filme surgiu ao perceber o desconforto de
diversos espectadores negros que o assistiram. Enquanto isso, ela notava que muitas pessoas
brancas encontravam no documentário um produto de entretenimento e humor.
Segundo hooks (1992), a celebração da cultura de bailes transforma-se, em Paris Is
Burning, em uma celebração da hegemonia racial branca. Isso não perpassaria somente a
composição dos planos filmados por Livingston, mas o discurso proferido nas entrevistas do
filme. Dentro do sistema que concebe como “patriarcado capitalista de supremacia branca”,
hooks postula que a escolha de apresentar-se artisticamente como uma mulher (ou seja, em
drag) é sempre construída a partir de uma visão patriarcal que concebe tal escolha como uma
perda, uma trajetória de deslocamento de um lugar de poder (masculino) a um lugar de
opressão (feminino), uma escolha que leva à ridicularização. Cruzadas à questão racial, tais
performances só poderiam adquirir o caráter de crítica social se servissem para desmantelar a
masculinidade falocêntrica atribuida aos homens negros. Em contraste ao que se vê no filme,
no entanto, tal potência subversiva se perde, uma vez que a branquitude é posta como
essencial à experiência feminina (HOOKS, 1992).
Daniel Contreras resgata em John Champagne o quanto a postura crítica de bell
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hooks nega a potência da ambiguidade apresentada por Jennie Livingston, uma vez que ela
simultaneamente celebra e critica a visão idealizada, fetichista e sexista da feminilidade das
performances drag (CHAMPAGNE apud CONTRERAS, 2004). Hilderbrand também aponta
limitações na análise da autora, acreditando que ao ver os personagens do filme somente
através da tragédia e da opressão, hooks não os concede alegria, senso de comunidade ou
senso de agência (HILDERBRAND, 2013). De fato, a principal decepção compartilhada
pelos autores que escreveram negativamente sobre Paris Is Burning é o fato de não
encontrarem nas performances uma crítica direta e subversiva às opressões raciais e de gênero
(CONTRERAS, 2004).
Figura central da Teoria Queer, Judith Butler propõe uma abordagem diferente em
relação à subversão. A partir de Louis Althusser, Butler (1993) recupera a noção de
interpelação para pensar o quanto a censura está vinculada à formação subjetiva daquele que é
interditado por ela.
Esse “alguém” que parece não estar em uma situação de violação antes de ser
chamado (e para o qual a saudação estabelece tal prática como uma violação) não é
um sujeito social completo, não está completamente subjetivado, uma vez que ele ou
ela ainda não fora censurado. A censura não simplesmente repreende ou controla o
sujeito, mas constitui parte crucial da formação social e jurídica do sujeito. A
chamada é formativa, se não performativa, precisamente porque inicia o indivíduo
ao estado de sujeição do sujeito.8 (BUTLER, 1993, p. 121, tradução nossa).

A transição ao domínio discursivo do sujeito, no entanto, não exclui certo desconhecimento,
certa ruptura. Entre o comando da censura e o efeito apropriado pelo sujeito há a possibilidade
de uma falha constitutiva da performatividade, e é a potência do erro que ocasiona a chance
de desobediência. Butler (1993) exemplifica tal processo ao pensar como as comunidades se
desenvolvem em Paris: ao produzir uma estrutura semelhante à formação familiar
hegemônica, mas ao falhar pela impossibilidade de reproduzi-la lealmente, os sujeitos
envolvidos abrem a possibilidade de ressignificar os próprios termos que definem a noção de
violação.
Butler aponta ainda que Paris Is Burning põe em cheque a seguinte questão: se a
paródia (drag) de uma norma dominante (o gênero) é suficiente para efetivamente
desmantelá-la, uma vez que nesse processo de desnaturalização também há o risco de uma
8

This “one” who appears not to be in a condition of trespass prior to the call (for whom the call establishes a
given practice as trespass) is not fully a social subject, is not fully subjectivated, for he or she is not yet
reprimanded. The reprimand does not merely repress or control the subject but forms a crucial part of the
juridical and social formation of the subject. The call is formative, if not performative, precisely because it
initiates the individual into the subjected status of the subject.
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reconsolidação das estruturas hegemônicas de poder. Considerando os diversos riscos, sua
hipótese é a de que não há uma relação necessária entre drag e subversão, mas a certeza de
um campo aberto: “[...] drag é um espaço onde reside certa ambivalência, refletindo um
panorama mais amplo no qual se está engendrado nos regimes de poder constitutivos e,
consequentemente, nos mesmos regimes ao qual está se opondo.” (BUTLER, 1993, p. 125,
tradução nossa).
Considerando que a heterossexualidade não existe a priori, Butler sustenta que seu
sistema de gênero é constituído pelo próprio esforço repetitivo (e, portanto, performativo) de
reproduzir as idealizações do que chama de projeto heterossexual. Assim, ela ressalta que a
drag não é uma imitação secundária relativa a um gênero prévio e original, mas trata-se de
uma prática que divide com a heterossexualidade as mesmas ferramentas discursivas. Nesse
sentido, a subversão possível nas performances da cultura de bailes é a de revelar “a estrutura
imitativa em que o gênero hegemônico é por si só produzido, colocando em cheque o caráter
natural e original da heterossexualidade”9 (BUTLER, 1993, p. 125, tradução nossa).
Pela prática drag não possuir um caráter unívoco, é insuficiente para Butler a análise
de bell hooks quanto às representações de gênero em Paris Is Burning. Considerar drag como
algo fundamentalmente misógino – uma vez que a performance levaria a vivência feminina ao
ridículo e ao degradante – é, para Butler (1993), uma postura heterossexista, já que define a
homossexualidade masculina, o cross-dressing e a transexualidade feminina a partir da matriz
heterossexual de gênero.
A busca por realness presente nas performances em Paris Is Burning também é
objeto de análise de Butler. As exigências dessa categoria competitiva complexificam a
delimitação das fronteiras entre ideais raciais e de gênero. De acordo com a teórica, “tornar-se
real” constitui a promessa fantasmática de ser salvo da pobreza, da homofobia e da
deslegitimação racial. Essa tentativa transcorrida nos bailes expõe as normas regulatórias
desse ideal estabelecido, as quais poderiam compor o que Lacan conceitua de simbólico. O
simbólico lacaniano prevê a diferença sexual como constitutiva do sujeito
O que Paris Is Burning sugere, no entanto, é que, na constituição do sujeito, a ordem
da diferença sexual não é anterior àquela racial ou de classe; de fato, o simbólico é
também, e simultaneamente, um conjunto de normas racializantes; e que essas
normas da realness pelas quais o sujeito é produzido são concepções sobre o “sexo”

9

[…] on the imitative structure by which hegemonic gender is itself produced and disputes heterosexuality's
claim on naturalness and originality.
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informadas através da raça.10 (BUTLER, 1993, p. 130, tradução nossa).

Os entrecruzamentos entre gênero e raça são indispensáveis para analisar a personagem
transexual Venus Xtravaganza. De origem latina, Venus não deseja somente viver plenamente
como uma mulher, mas tornar-se uma “garota branca e mimada”, em suas próprias palavras.
Nesse desejo, Butler (1993) observa como o gênero torna-se o veículo de uma transformação
fantasmática de classe e raça, o próprio campo de sua articulação.
Reconhecendo as contradições presentes no documentário, Butler conclui suas
considerações no livro Bodies That Matter (1993) argumentando que Paris Is Burning não se
destaca pela forma como lida com a heterossexualidade e a hegemonia racial branca, uma vez
que esses elementos acabam sendo eventualmente idealizados na narrativa. O que se destaca é
a ressiginificação não-normativa da estrutura familiar que acontece através da dinâmica dos
bailes e do vocabulário desenvolvido, criando um senso de união entre seus membros: “Essa
não é uma mera imitação, mas a construção social e discursiva de uma comunidade que
vincula, cuida, ensina, abriga e capacita”.11 (BUTLER, 1993, p. 131, tradução nossa).
4. POSSÍVEIS ABORDAGENS DE ANÁLISE
Lucas Hilderbrand é o autor de Paris Is Burning: A Queer Film Classic (2013), o
único livro dedicado exclusivamente ao filme até o momento. Sua obra remonta o contexto de
produção e exibição do filme, a qual serviu de base para o desenvolvimento da linha do tempo
traçada nos subcapítulos anteriores. A ausência de bibliografia referente ao filme traduzida
para o português mostra que o debate em torno do documentário Paris Is Burning não é
facilmente acessível no Brasil. O mais recente registro bibliográfico brasileiro encontrado que
traz referências a Paris Is Burning em seus artigos é a publicação New Queer Cinema –
Cinema, Sexualidade e Política (2015), compilação de textos organizada por Lucas Murari e
Mateus Nagime como catálogo de um festival de cinema homônimo produzido pela Caixa
Econômica Federal. Nenhum dos textos, no entanto, aborda o filme de maneira aprofundada.
Uma nota dos editores informa também que Paris constava na programação original do
festival, mas dificuldades nas negociações dos direitos autorais impossibilitaram sua exibição

10

What Paris Is Burning suggests, however, is that the order of sexual difference is not prior to that of race or
class in the constitution of the, subject; indeed, that the symbolic is also and at once a racializing set of norms,
and that norms of realness by which the subject is produced are racially informed conceptions of "sex"
11
[the resignification of the family through these terms] is not a vain or useless imitation, but the social and
discursive building of community, a community that binds, cares, and teaches, that shelters and enables.
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(MURARI e NAGIME, 2015, p. 42). Tampouco há indícios de produções acadêmicas que
tomem o filme como principal objeto de análise no Brasil.
Embora tenha sido produzido há 25 anos, Paris Is Burning ainda possui diversos
tópicos interessantes de serem explorados, os quais são fundamentais para as atuais às
questões de gênero e relativas ao movimento LGBT. Nesse sentido, a intenção final do
presente artigo é atualizar a leitura do filme e pensar possíveis abordagens de análise. Esse
esforço proposicional se dá a partir dos escritos de Gilles Deleuze e Félix Guattari em Mil
Platôs (1997) e de Guattari ao lado de Suely Rolnik em Micropolítica: cartografias do desejo
(1996) e tem como foco a assimilação dos movimentos minoritários ao sistema capitalista e a
forma como as relações entre minoria/maioria são dadas no filme quando atualizadas a noção
do indivíduo cisgênero.
4.1. CAPITALISMO: SUBJETIVIDADE E SINGULARIZAÇÃO
Guattari & Rolnik (1996) conceituam a subjetividade enquanto algo de natureza
industrial, em oposição ao sujeito tido como o domínio de uma suposta natureza humana.
Assim como se fabrica leite em forma de leite condensado, poder-se-ia pensar a subjetividade
com um processo que começa na injeção de representações nos mais diversos extratos sociais,
caracterizando como parte do que se entende como produção subjetiva dos sujeitos
(GUATTARI & ROLNIK, 1996). Essas questões deixam de soar utópicas quando se
considera a produção de subjetividade como sendo a matéria-prima da evolução das forças
produtivas em suas formas mais desenvolvidas. Esse sistema de produção não se limita ao
registro de ideologias, mas acontece também na própria maneira que se perceber o mundo.
Tudo o que é produzido pela subjetivação capitalística - tudo o que nos chega pela linguagem,
pela família e pelos equipamentos que nos rodeiam - não é apenas uma questão de ideia, não é
apenas uma transmissão de significações por meio de enunciados significantes. Tampouco se
reduz a modelos de identidade, ou a identificações com pólos maternos, paternos, etc. Trata-se
de sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, as máquinas de controle
social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo (GUATTARI &
ROLNIK, 1996, p. 27).
Guattari & Rolnik (1996) não contrapõem as relações de produção econômica
daquelas de produção subjetiva, uma vez que essa produção de competência no domínio
semiótico depende de sua confecção pelo campo social como um todo. A produção de
subjetividade constitui matéria-prima para toda e qualquer produção. Nesse sentido, é
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importante ressaltar que a noção de ideologia não nos permite compreender essa função
literalmente produtiva da subjetividade. A ideologia permanece na esfera da representação,
enquanto a produção essencial do capitalismo não é apenas a da representação, mas a de uma
modelização que diz respeito aos comportamentos, à sensibilidade, à percepção, à memória,
às relações sociais, às relações sexuais, aos fantasmas imaginários, entre outros âmbitos
(GUATTARI & ROLNIK, 1996, p. 28).

FIGURA 02 – OCTAVIA ST. LAURENT NA CATEGORIA “GAROTA COLEGIAL”
FONTE: PARIS IS BURNING (1990)

Ainda que as drags não sejam essencialmente subversivas, vimos em Butler (1993)
que tal prática artística pode ganhar um status revolucionário se pensadas a partir da
performatividade: ou seja, pelo fato de exporem as próprias ferramentas de produção de
gênero. Em Paris Is Burning, no entanto, antes de somente colocarem em cheque a
performatividade de gênero, as performances drag relacionam-se também diretamente ao
sistema capitalista, ao ideais econômicos e de classe. Isso não ocorre de maneira passiva: os
relatos de Pepper Labeija e Octavia St. Laurent revelam uma consciência inegável quanto às
desigualdades produzidas pelo capitalismo. A questão micropolítica (a que diz respeito aos
movimentos sociais das minorias, dos grupos de pessoas negras, do movimento feminista,
lgbt, do movimento dos trabalhadores, entre outros) irrompe então em uma operação inversa
ao capitalismo e sua subjetividade, incidindo em pontos de singularidade, aquilo que Guattari
& Rolnik (1996) chamam de processos de singularização. A prática política que se pretende
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revolucionária deve pensar na subversão da subjetividade de modo a permitir um
agenciamento de singularidades que alterem a mola mestra subjetiva dada no sistema
capitalista. No lugar de pretender a liberdade (noção que, para Guattari, está
indissoluvelmente ligada à de consciência), o movimento social micropolítico deve retomar o
espaço da farsa, produzindo, inventando subjetividades delirantes que, num embate com a
subjetividade capitalística, a façam desmoronar (GUATTARI & ROLNIK, 1996, P. 30).
A partir de Guattari & Rolnik (1996), então, podemos retomar com outro olhar as
performances mostradas em Paris Is Burning que fazem referência aos padrões econômicos
privilegiados – como as categorias de garota universitária (schoolgirl, como na figura 02) e de
executivo (executive realness), por exemplo – e afastá-las da análise simplista que as vincula
a somente uma idolatria praticada pela comunidade marginalizada abordada no filme. Ainda
que haja o desejo de ascensão social, isso não anula o fato de que o grupo também está ciente
do caráter performativo do capitalismo – sua produção subjetiva. A direção de Livingston, ao
contrastar as práticas do interior dos bailes às imagens de pessoas executivas e de classe
média alta pelas ruas da metrópole, revela esse processo.
4.2 CISGÊNERO: ATUALIZANDO A MAIORIA
As noções de maioria e minoria foram historicamente importantes para os
movimentos sociais identitários, funcionando como categorias analíticas para revelar
diferentes violências e privilégios que recortam a sociedade. Deleuze & Guattari lembram
que, antes de referir-se somente a uma medida quantitativa, a maioria implica uma constante,
uma ‘metro padrão’ pelo qual a sociedade opera. Nesse sentido, a Maioria também supõe um
estado de poder e de dominação de um sistema. O fora desse sistema cabe à minoria. Uma
minoria, no entanto, só atinge um estado de criação – a possibilidade de subversão – quando
opera e devir:
“Certamente as minorias são estados que podem ser definidos objetivamente,
estados de língua, de etnia, de sexo, com suas territorialidades de gueto; mas devem
ser consideradas também como germes, cristais de devir, que só valem enquanto
detonadores de movimentos incontroláveis e de desterritorializações da média ou da
maioria.” (DELEUZE E GUATTARI, 1997, p.44)

O termo cisgênero vem se popularizando dentro do movimento feminista e LGBT nos últimos
anos. Jesus (2012) indica que se trata de um “conceito guarda-chuva que abrange as pessoas
que se identificam com o gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento.”
(JESUS, 2012, p. 15). A nomenclatura dessa identidade produz uma relação de alteridade às
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pessoas trans – denominar as pessoas que se identificam com o gênero designado no
nascimento, em oposição a simplesmente considerá-las “normais”, opera também como uma
forma de denotar como suas identidades são constituídas a partir da performatividade.
Podemos, nesse sentido, pensar o indivíduo cisgênero também como um eixo majoritário.
Em Paris Is Burning, refletir sobre o indivíduo cisgênero serve para analisarmos de
que maneira existem diferentes privilégios e violências mesmo dentro da comunidade
marginalizada abordada. Butler (1993) menciona que não é acidental o fato de que Willi Ninja
e Venus Xtravaganza têm destinos tão diferentes ao final do filme, lembrando que isso está
diretamente ligado às suas diferentes performatividades de gênero. Ainda que seja
homossexual, Willi é um homem cisgênero – identifica-se com o gênero masculino que lhe
foi designado legalmente. Venus, no entanto, mesmo registrada legalmente como homem, não
se sente como tal. A disparidade de seus destinos é somente a hipérbole desse diferente grau
de abjeção presente entre pessoas LGBT – a dificuldade de acesso às intervenções cirúrgicas
apresentadas pelas pessoas trans nas entrevistas, por exemplo, exemplifica uma demanda
específica que coloca tais sujeitos ainda mais à margem.
Paris Is Burning, nesse sentido, não só pode ser pensado como um produto plural
para analisar a posição das minorias sexuais e de gênero em relação ao restante da sociedade,
mas também como uma atualização dos diferentes recortes identitários que atravessam tais
sujeitos.
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A “SAÚDE” DE HOMENS E MULHERES NAS REVISTAS MEN’S HEALTH E
WOMEN’S HEALTH COMO BASE PARA O ENTEDIMENTO SOBRE AS
MASCULINIDADES E FEMINILIDADES PRESENTES NA MÍDIA 1
Nicole Kollross 2
RESUMO
O presente artigo propõe apresentar, de modo resumido, alguns dos pontos levantados pela tese
de doutorado provisoriamente intitulada “A tensividade entre as (des)construções do masculino
e do feminino na mídia: análise comparativa das representações de homens e mulheres nas
revistas Men’s Health e Women’s Health (abril de 2013 a março de 2014)”. Em específico,
trazer ao debate apontamentos feitos a respeito dos primeiros exemplares do corpus (composto
por um total de 24 revistas, 12 de cada uma das versões). O objetivo geral da pesquisa é
entender, a partir da noção de saúde, os ideários sobre o que é “masculino” ou “feminino” nas
construções e representações presentes nas revistas; isto é, em que as relativas noções de saúde
para homens e mulheres nas revistas podem ajudar no entendimento sobre as masculinidades e
feminilidades atuais. Para tanto, é assumido o pressuposto de que a ideia sobre o que é
“masculino” tem relação (ou, “dependência”) com o que é “feminino”, e vice-versa. Para tanto,
foram tabulados os eixos temáticos e seções dos conteúdos jornalísticos, assim como os
principais segmentos, marcas e produtos/serviços dos conteúdos publicitários. A partir de então,
também foi feita análise dos componentes temáticos e figurativos, de sua constituição narrativa
e anunciativa.
Palavras-chave: Men’s Health. Women’s Health. Saúde. Masculinidades. Feminilidades.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo é um desdobramento da tese de doutorado que busca analisar as
representações, textuais e imagéticas, de homens e mulheres em revistas impressas da
atualidade; ou, mais especificamente, as construções discursivas referentes às masculinidades
e às feminilidades presentes, dentre outras, nas revistas Men’s Health e Women’s Health
(doravante identificadas como MH e WH, respectivamente), publicadas no Brasil pela editora
Abril a partir do licenciamento dado pela editora Rodale.
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Ao entender as revistas como uma totalidade de sentido, construídas a partir de dada
realidade sociocultural e histórica, são considerados igualmente os seus conteúdos editoriais e
publicitários, isto é, tanto matérias e reportagens quanto anúncios.
O foco na MH e na WH é porque, dentre muitas, as revistas estabelecem
explicitamente uma relação entre si, propondo duas versões – uma principalmente para homens,
outra idem para mulheres – de um “mesmo” título e conteúdo, com abordagens relativamente
próximas. O basilar em ambas é a noção de saúde e, a partir dela, os ideários sobre o que é
“masculino” ou “feminino”; noutras palavras, o que é ser um “homem saudável” ou uma
“mulher saudável” e quais relações políticas (no sentido principal de disputa de poder).
O principal, a partir de então, são os desenvolvimentos interpretativos consequentes,
isto é, em que as relativas noções de saúde para homens e mulheres podem ajudar no
entendimento sobre a própria construção das masculinidades e feminilidades atuais. Para tanto,
é assumido o pressuposto de que a ideia sobre o que é “masculino” tem relação (ou,
“dependência”) com o que é “feminino”, e vice-versa.
Homens e mulheres forjam seus corpos à base do “cuidado de si” 3, mas o tipo de
“saúde” (e, consequentemente, “corpo”) preconizado para cada um varia de acordo com uma
interpretação de seu gênero; a partir de suas aproximações e/ou distanciamentos. São as
identidades de gênero, que além de não serem inatas, integram com o sexo biológico e a
orientação sexual, o modo como o leitor se vê, é visto e, o foco aqui, representado
midiaticamente.
Para tanto, serão considerados os homens e as mulheres “saudáveis” presentes nas MH
e WH, assim como quaisquer outros assuntos abordados nas revistas que tenham relação com
seu eixo temático principal: a saúde. Em específico, aqui, são analisadas mais detalhadamente
as edições de abril de 2013, cujos números de exemplares são respectivamente 84 e 54. São
abordados igualmente seus conteúdos editoriais – de matérias e reportagens – e publicitários.
2. A PESQUISA DAS REVISTAS MEN’S HEALTH E WOMEN’S HEALTH
A pesquisa está na confluência, entre outras, da área da comunicação e dos estudos
culturais; a partir dos quais seus aspectos estão sendo criticamente discutidos no

Noção desenvolvida a partir do epiméleia heautoû (termo grego) que subentende uma atitude geral “para consigo,
para com os outros, para com o mundo [ou] uma certa forma de atenção, de olhar [...] para ‘si mesmo’ [com] ações
que são exercidas de si para consigo” (FOUCAULT, 2010, p. 11-12). Será retomada e melhor abordada ao longo
do da tese de doutorado a partir da qual o presente artigo foi desenvolvido.
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desenvolvimento da tese. Nosso corpus é composto, principalmente, de vinte e quatro edições
das revistas MH e WH – pela periodicidade ser mensal, doze da cada – durante o período de
Abril de 2013 a Março de 2014. Os dois exemplares analisados mais detalhadamente, então,
são os primeiros do total.
Os consultores, colaboradores e especialistas podem ser entendidos, dentro das
revistas, como peritos; e os leitores, por sua vez, como leigos. Já as próprias MH e WH
poderiam ser mecanismos de desencaixe, que têm em sua materialidade a noção de maior
distanciamento entre tempo-espaço (do que as versões digitais ou virtuais, pela sua
instantaneidade, por exemplo); e pressupõem uma reflexividade dos leitores, além de atuarem,
elas mesmas, como um elemento reflexivo4.
Na etapa quantitativa, estão sendo tabulados os eixos temáticos e seções dos conteúdos
editoriais (matérias, reportagens, etc.); assim como os principais segmentos, marcas e
produtos/serviços dos conteúdos publicitários.
Uma revista é, pois, um composto formado por lógicas que se encontram
entrecruzadas – editoriais, mercadológicas, culturais –, cuja estrutura mais que
condicionar partes fixas de uma produção, padronizando-as, aciona uma série de
movimentos que, se analisados, tornam-se reveladores de um tipo de jornalismo
(TAVARES, 2012, p. 2).

A partir de então, também está sendo feita a análise de seus componentes temáticos e
figurativos, de sua constituição narrativa e anunciativa e, por fim, da relação entre os planos de
expressão e conteúdo (procurando abordar a produção de sentidos dos discursos).
De modo geral, as duas etapas da pesquisa buscam abordar o nosso problema de
pesquisa, que pode ser resumido em: quais são as construções discursivas idealizadas para
homens e mulheres, tendo como parâmetro comum os cuidados com a saúde?
Também são considerados, ao longo da tese e de modo pontual, outros títulos da
mesma editora, a fim de propor um contraponto comparativo, para uma melhor perspectiva. A
partir disto, um dos títulos que se destaca dos demais é o “Você S/A”, que tem a mesma
proporção de leitores entre homens e mulheres (50% de cada), os quais são da mesma classe
social e faixa etária dos das revistas MH e WH. O interessante é que, ao contrário do corpus
escolhido para a tese, ela se manteve com apenas uma versão (sem distinções entre as
identidades de gênero); porém, aqui o foco se mantém nos dois exemplares escolhidos.
2.1 VISÃO GERAL SOBRE A REVISTA MEN’S HEALTH

4

Conceitos desenvolvidos por Anthony Giddens, em suas obras.
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A revista MH foi lançada no Brasil em de maio de 2006, o que faz com que os números
de suas edições sejam “mais altos” que os da WH, indo do 84º ao 95º. Seu slogan é “Viver
melhor é fácil!”. No site “Publiabril – o portal de publicidade da Abril” fala que a sua tiragem,
no período de publicação do corpus, era de 129.072, com circulação líquida de 84.022 (59.961
de assinaturas e 24.061 avulsas). Ainda de acordo com o site, o seu público era composto
majoritariamente por homens (77%), da classe B (60%), com idade entre 25 e 34 anos.

FIGURA 1 – CAPAS DAS DOZE EDIÇÕES PESQUISADAS DA REVISTA MEN’S HEALTH.
FONTE: EDITORA ABRIL (2013).

Outros títulos da editora Abril, com o mesmo perfil de leitor da MH (idade, classe e
idade), são: “Exame”, “Exame Pequenas e Médias Empresas” (PME), “Info”, “National
Geographic”, “Placar”, “Playboy”, “Quatro Rodas” e “Superinteressante”. Vale a pena ressaltar
que o outro título licenciado pela editora Rodale, a Runner’s World, tem um público bastante
próximo, com exceção da faixa etária principal (idade entre 35 e 45 anos).
A partir das revistas listadas, é válido inferir que (de acordo com a editora Abril), os
principais interesses do público-alvo com o mesmo perfil dos leitores da revista MH são (além
de saúde): empreendedorismo, tecnologia (informática), geografia (turismo), futebol (esporte),
sexo, e curiosidades científicas.
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[...] as revistas não voltadas propriamente para as “notícias quentes” lançam à
sociedade (ou a segmentos específicos dela) assuntos que se tornam presentes na
vida dos leitores ou que, de alguma forma, são por estes compartilhados ou
reconhecidos (temas que já participam da composição de processos identitários,
de expectativas e anseios que permeiam a vida desse público) (TAVARES, 2011,
p. 56).

Os quais vão ao encontro do que o diretor de redação da MH, Airton Seligman, fala
sobre a revista no “mídia kit”5 do período pesquisado, para quem ela busca
[...] melhorar a vida do leitor dando a ele informações mais relevantes sobre bemestar masculino – campo que só agora começa a ser mais explorado pela
comunidade científica [?] e até pouco tempo rejeitado pelos leitores mais
conservadores. [...] sempre acreditamos na modernidade do leitor brasileiro. [...]
sua modernidade está no fato de que ele acredita no que diz nosso slogan: viver
melhor é fácil! [...] Deixar o seu corpo mais forte e bonito. Transar com as
mulheres de forma plena, em relacionamentos mais sólidos. Comer de forma mais
saudável – sem prejuízo do prazer. Cuidar da saúde sem neura. Vestir-se com
estilo e pertinência para não virar uma vítima da moda e turbinar sua aparência
com sacadas e produtos de última geração. E, claro, colocar a carreira nos trilhos
do sucesso e da grana.

O foco principal, já de início, é o “bem-estar”6; seguido pela comparação entre os que
são leitores da revista – e, então, “modernos” – e os que não são, ou “conservadores”. A
modernidade, assim, é algo valorado positivamente. Em paralelo com o “bem-estar” inicial, é
reiterado o próprio slogan, “viver melhor é fácil!”, sendo que o que é efetivamente “viver
melhor” na MH, pela transcrição de “palavras-chave”, é: 1º “corpo forte e bonito”, 2º “transar
[e] relacionamentos”, 3º “comer de forma mais saudável”, 4º “cuidar da saúde” (só então é
citado o que seria o eixo temático principal), 4º “vestir-se com estilo”, 5º “aparência” e o 6º e
final, “carreira [e] grana”.
Tal hierarquia de assuntos está presente, também, nas seções da revista, a saber: 1º
“Fitness” e “Dieta”, 2º “Sexo” e os colunistas “Beto, o barman” e “Claudinha, a vizinha”7, 3º
“Nutrição”, 4º “Saúde”, 5º editorial de “Moda”, 5º “Beleza” e, esporadicamente, dicas sobre
atuação profissional e finanças. O homem “saudável”, na MH, deve antes se preocupar com a

Mídia kit...
Outro título que poderá servir de contraponto interessante é a “Bem-Estar”, primeiro porque não está separada
em versões para homens e mulheres, e aborda uma noção do que é “bem-estar” que transcende as identidades de
gênero (como um “denominador comum”); segundo, pela sua temática ser paralela (pela análise feita até então,
das revistas MH e WH), no sentido de viver de acordo com o que é determinado a partir de noções sobre o que é
“saudável”.
7
Nas seções de “Colunistas”, as duas versões de “Pergunto a [...]” MH ou WH são iguais, porém os outros pares
de “personagens” foram ajustados de acordo com o entendimento das revistas sobre os seus respectivos públicos.
São dois perfis “tipos ideais”. O primeiro é “imparcial” em sua relação com os leitores, é o “nós, como o “Beto, o
barman” na versão masculina ou o “Vizinho gay” na versão feminina. Já o segundo é “parcial”, como se fossem
“outros” tornados “cúmplices” dos leitores, com a “Claudinha, a vizinha” na MH e o “Vizinho” na WH.
5
6
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sua aparência física e com mulheres, do que efetivamente com temas relacionados com a sua
saúde. Ela seria uma espécie de tema complementar, como o vestuário ou os cosméticos.
Como se observa, na Men’s Health há censuras às formas corporais masculinas
que não demonstrem continuamente a virilidade. Por isso, não basta aos homens
desejarem e amarem as mulheres, para que sejam tidos como masculinos, é
necessário desenvolver uma imagem física semelhantes à dos homens que
aparecem nas capas (DUARTE, 2012, p. 243).

Em específico no exemplar de número 84 da MH, de abril de 2013, em um total de
140 páginas, 28% são destinadas à publicidade, em um total de 32 anúncios que renderam à
editora Abril aproximadamente R$ 2.993.900,00; cujos principais segmentos são de vestuário,
nutrição e automotivo. Nutrição, aqui, é principalmente referente a suplementos alimentares,
relacionados a exercícios físicos (com vários anunciantes) e, então, condizente com as seções
que estão em 1º na revista, “fitness” e “dieta”. O que condiz com o total das revistas masculinas,
como apresentado na tabela a seguir:
SEGMENTOS PUBLICITÁRIOS

MH

Nutrição

50

15,72%

Vestuário

45

14,15%

Automotivo
30
9,43%
TABELA 1 – TRÊS PRINCIPAIS SEGMENTOS PUBLICITÁRIOS DA REVISTA MEN’S HEALTH DE
ABRIL DE 2013, EXEMPLAR NÚMERO 84.
FONTE: PRÓPRIA AUTORA.

A marca que anunciou mais vezes no segmento de nutrição foi a Integral Medica, com
um total de doze peças (uma em cada mês). Seguida pela Optimum Nutricion Brazil com sete
e pela Dymatize Nutrition com quatro. Ao considerar que as três principais marcas somam 23,
em relação ao total de 318, representam aproximadamente 7%. A marca Integral Medica pagou
no período pesquisado, de acordo com as tabelas de preço dos espaços publicitários
disponibilizadas pela própria editora Abril em seu site, R$ 995.100,00.
Anúncios de medicamentos (que poderiam ser mais facilmente relacionáveis com
assuntos dedicados à saúde) não dão 1% do total, estando no mesmo patamar dos de bebidas
alcóolicas, equipamentos fotográficos e procedimentos estéticos. Reiterando, a “saúde” para o
Men’s Health se refere, principalmente, à aparência física. Nas palavras do próprio “mídia kit”,
o público da revista “tem alto poder aquisitivo [...] e é o cara mais ligado em cuidados pessoais
– com alto interesse em produtos de higiene e beleza”. O que torna justificável o entendimento
dele como “metrossexual”, apesar de que o termo parece ser uma ofensa a Airton Seligman.
Com isso, observa-se que o conteúdo total da revista é dedicado à orientação do
comportamento dos homens na atualidade [...] da construção da masculinidade,
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mostrando-nos os referenciais deste público relativos à beleza e à boa forma. [...]
havia nessas mensagens uma educação do gênero masculino na qual, por meio da
produção de uma moral de culto aos corpos musculosos, os homens eram
incentivados a negar imagens físicas que demonstrassem fragilidade e/ou
passividade (DUARTE, 2012, p. 237).

A “carta ao leitor” – da edição pontuada no presente artigo – até mesmo fala sobre tal
identificação (feita por pesquisas anteriores, citadas pelo próprio diretor de redação): havia uma
“visão distorcida [sobre] gente que cuidava do corpo [que seria] brega, desequilibrada [sendo
uma de] inúmeras tentativas de manchar [!] nosso conteúdo e posicionamento – reacionismo
bobo”. Agora, é válido considerar se o “reacionismo” está na identificação feita, ou na ofensa
sentida; pois ele ainda fala que o leitor deve se tornar, antes, “mais atraente visualmente”.
2.2 VISÃO GERAL SOBRE A REVISTA WOMEN’S HEALTH
O lançamento nacional da revista WH foi apenas em novembro de 2008
(aproximadamente dois anos e meio depois da MH), o que fez suas edições ficarem “mais
baixas” que a sua precursora, indo do 54º ao 65º. Seu slogan é “Você. Só que melhor”. No
mesmo site supracitado, a informação é de que sua tiragem era, no período de publicação do
corpus, de 96.214, com a circulação líquida de 65.859 (41.705 de assinaturas e 24.154 de
avulsas). Ainda de acordo com o site, o seu público era composto majoritariamente por
mulheres (76%), da classe B (55%), com idade entre 25 e 34 anos.

FIGURA 1 – CAPAS DAS DOZE EDIÇÕES PESQUISADAS DA REVISTA WOMEN’S HEALTH.
FONTE: EDITORA ABRIL (2013).
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Outros títulos da editora Abril, com o mesmo perfil de leitor da WH (idade, classe e
idade), são: “Boa Forma”, “Bons Fluídos”, “Contigo!”, “Elle”, “Estilo”, “Minha Casa” e
“Nova”. A partir da mesma inferência feita anteriormente, os temas paralelos são: aparência
física, bem-estar, notícias sobre celebridades, moda e decoração. Os quais vão ao encontro do
que é falado pela diretora de redação, Giuliana Cury, sobre a revista no “mídia kit” do período
pesquisado, no qual a WH é
[...] voltada para um novo perfil de mulher: aquela que acredita que saúde, bemestar e equilíbrio estão ao seu alcance e dependem apenas de seu esforço. Ela
prefere: nutrição a dieta; atividade física a malhação; resultados consistentes a
fórmulas milagrosas. [...] Incentiva a visão a longo prazo de uma vida saudável
em qualquer idade [...]. Autoconfiante, saudável e feliz. [...] Ela sabe que o sucesso
– mas relações pessoais ou profissionais – vem, principalmente, da capacidade de
conquistas uma vida equilibrada. E isso significa fazer escolhas inteligentes no
que se refere a alimentação, atividade física, saúde, amor. [...] Ela é uma mulher
real. Não busca a perfeição, procura o equilíbrio e a felicidade.

O foco, aqui, pela ordem dos termos usados, parece ser: 1º saúde, 2º bem-estar e 3º
equilíbrio. Apesar dos termos “bem-estar” e “equilíbrio” serem genéricos, é especificado o foco
na “nutrição-alimentação”, na “atividade física” e nos “resultados consistentes”, valorados mais
positivamente que “dieta”, “malhação” e “fórmulas milagrosas”, em hierarquia. A noção de
saúde, aqui, está em “equilíbrio”: aquele que está “ao seu alcance”, em “uma vida equilibrada”,
que é buscado com a “felicidade” no lugar da “perfeição”. Uma mulher “saudável”, para a WH,
é aquela “equilibrada”.
No exemplar de número 54 da WH, de abril de 2013, em um total de 100 páginas, 13%
são destinadas à publicidade, em um total de 13 anúncios que renderam à editora Abril
aproximadamente R$ 578.100,00 (valor significativamente menor que o da MH); cujos
principais segmentos são de nutrição e higiene pessoal. A “nutrição”, aqui, se refere tanto aos
suplementos alimentares, quanto aos “alimentos funcionais” (cujas propriedades estão além do
valor nutricional). O total das revistas femininas é apresentado na tabela a seguir:
CATEGORIAS NA PUBLICIDADE

WH

Nutrição

37

22,42%

Higiene Pessoal

22

13,33%

Responsabilidade Social
16 9,70%
TABELA 1 – TRÊS PRINCIPAIS SEGMENTOS PUBLICITÁRIOS DA REVISTA WOMEN’S HEALTH DE
ABRIL DE 2013, EXEMPLAR NÚMERO 54.
FONTE: PRÓPRIA AUTORA.

A mulher “saudável” para a MH, então, deve estar a par de nutrição, higiene pessoal
e, condizente com a importância dada ao “equilíbrio”, responsabilidade social (cujas peças são,
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principalmente, da campanha “Planeta Sustentável”). A saúde, aqui, é relativamente mais
abrangente que na sua precursora. Na “carta à leitora”, Giuliana Cury inclusive aborda o “novo
manual da Associação Americana de Psiquiatria”, problematizando a busca pela “saúde
mental” com uma “felicidade artificial”, dada por meio de medicamentos. Aqui, a diretora de
redação entende que a sua leitora deve ponderar, além de seus aspectos físicos, os mentais.
5. CONCLUSÃO
Preliminarmente, podemos concluir que a revista em sua versão masculina, MH,
parece ter que reiterar o seu posicionamento, não acontecendo o mesmo em sua versão
feminina, a WH. Ao que parece, os leitores devem ser assegurados de sua “masculinidade”,
diferente das mulheres que já têm a sua feminilidade dada.
Deve ser levado em consideração, nos desenvolvimentos seguintes, o fato de que
ambas abordam apenas a sexualidade heterossexual, desconsiderando também a representação
fotográfica de homens e mulheres que não sejam magros e, principalmente, ignorando
completamente outras etnias que não a caucasiana.
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NÃO FALA COM ESTRANHOS, MAS “CANTA” AS ESTRANHAS: PERFIL DO
ASSÉDIO EM CURITIBA A PARTIR DO MAPA COLABORATIVO “CHEGA DE
FIU-FIU”.1
Adriana Tulio Baggio2
RESUMO
Este trabalho apresenta a etapa inicial da pesquisa que tem por objetivos principais
compreender as marcas da verossimilhança nas narrativas sobre assédio publicadas no mapa
colaborativo “Chega de Fiu-Fiu” e analisar que sujeito sincrético se constitui na articulação
entre a cidade e os cidadãos – assediados e assediadores –, também a partir dos depoimentos
da mesma ferramenta. Nossa intenção nesta etapa é apresentar alguns aspectos do assédio
sexual, especialmente aquele praticado nos espaços públicos urbanos – também chamado de
street harassment – e traçar um perfil das denúncias registradas em Curitiba. Com base nos
dados coletados até agora vimos que o tipo de agressão mais frequente é o “assédio verbal”,
que o período do dia em que a maioria das agressões ocorre é o da tarde e que a maior parte
das denúncias foi feita por jovens de 20 a 24 anos. Notamos, também, que os dados sobre a
localização das ocorrências apresenta incorreções e, por ora, não incluímos este aspecto no
perfil. Os métodos em que nos apoiamos são a pesquisa documental, na coleta de produtos de
comunicação que dão visibilidade à prática do assédio; a bibliográfica, sobre a violência
contra mulher e o assédio nas ruas; e a quantitativa, para o perfil das ocorrências da cidade de
Curitiba registradas na ferramenta já mencionada. Posteriormente, para análise das narrativas
e da articulação entre os sujeitos cidade e cidadãos, contaremos com os modelos de
verossimilhança de Gérard Genette e da sociossemiótica de Eric Landowski.
Palavras-chave: Assédio. Curitiba. Mapa Chega de Fiu-Fiu.

1. INTRODUÇÃO
Diz o senso comum que o curitibano é antipático, que não fala com estranhos. No
entanto, quando se trata da “cantada”, ou de abordar uma mulher desconhecida na rua, o mito
se desconstrói. Curitiba, assim como outras cidades brasileiras e estrangeiras, apresenta um
Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
1

Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP); docente nos cursos de Comunicação
Social da UNINTER e da UFPR (professora substituta); e-mail: atbaggio@gmail.com.
Pesquisadora do Centro de Pesquisas Sociossemióticas (PUC-SP) e do grupo de pesquisa
Comunicação, Tecnologia e Sociedade (UNINTER), que abriga a investigação apresentada
neste trabalho.
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alto índice de casos de assédio praticado nas ruas, agressão que em inglês recebe o nome de
street harassment. Como parte de uma pesquisa mais ampla, apresentamos neste trabalho
alguns aspectos do assédio na capital paranaense a partir dos casos registrados na ferramenta
colaborativa “Chega de Fiu-Fiu”.
O lançamento da ferramenta aconteceu em 2014, na esteira da campanha de mesmo
nome surgida em 2013. O assunto, no entanto, vem ganhando repercussão há mais tempo. “E
aí, gostosa?”, um dos mais clássicos sintagmas da categoria de interações sociais que se
costuma classificar como “cantada”, é título de uma reportagem publicada pela revista Tpm
em março de 20083 (LEMOS; TAMBELLINI, 2008). O texto apresenta diversos depoimentos
de mulheres que têm cerceado um dos direitos mais básicos do cidadão, que é o de ir e vir, por
receio do assédio sofrido quando saem às ruas. Traz, também, a opinião de especialistas e
profissionais que desnaturalizam a prática, mostrando seu aspecto de agressão e,
especificamente, de violência contra a mulher.
De lá pra cá têm sido muitas as manifestações contra o assédio de rua, que ganham
maior visibilidade com o crescimento exponencial do uso da internet, especialmente dos sites
de redes sociais. Um exemplo é o clipe da música “Fiu fiu", da Filarmônica de Pasárgada,
que se passa em uma espécie de matadouro4. Publicado em novembro de 2014 no canal da
banda no YouTube, o vídeo apresenta (criticando, evidentemente) a mesma associação mulher
= pedaço de carne que pauta as fotografias da reportagem da revista Tpm citada acima, e que
está subsumida no percurso narrativo de boa parte das “cantadas”.
Ainda que o Brasil seja um dos países com maior índice de violência contra mulher5,
a questão não é privilégio nosso. As manifestações de denúncia do street harassment vêm de

pode ser lida também na versão online da revista, disponível em: >http://
revistatpm.uol.com.br/revista/74/reportagens/e-ai-gostosa.html>. Acesso em: 10 ago. 2015.
3 A reportagem

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bsrq8qv8Uig>. Acesso em: 10 ago.
2015.g
4

Em um ranking de 84 países, o Brasil é o 7º com mais morte de mulheres. Este e outros
dados nacionais e internacionais sobre a violência contra mulher estão disponíveis no site da
campanha da ONU “O valente não é violento”. Disponível em: <http://
www.ovalentenaoeviolento.org.br/artigo/73/Dados-sobre-violencia-contra-mulheres-emeninas>. Acesso em: 13 ago. 2015.
5
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diversas partes do mundo: no documentário “Femme de la rue"6, lançado em 2012, uma
estudante de cinema mostra como é abertamente assediada por homens nas ruas de Bruxelas;
em outro vídeo7, produzido em 2014 pela norteamericana Hollaback! – organização sem fins
lucrativos e movimento que defende o fim do assédio de rua –, pode-se assistir a uma mulher
receber mais de 100 cantadas durante 10 horas de caminhada pelas ruas de Nova York.
Aqui e em outros países proliferam as iniciativas, algumas com propostas e ações
mais práticas para o enfrentamento do problema e a cobrança de atitudes por parte dos
cidadãos e do poder público. Encaixa-se neste último grupo a campanha “Chega de Fiu-Fiu”,
organizada pelo projeto feminista brasileiro Think Olga. Lançada em julho de 2013, a
campanha teve início com a criação de imagens com mensagens de repúdio ao assédio, que
foram publicadas e compartilhadas em sites de redes sociais; em seguida foi realizada uma
pesquisa para entender a opinião das mulheres sobre o problema e os impactos causados em
suas vidas; por fim, o projeto desenvolveu um mapa colaborativo, que é o objeto de estudo da
pesquisa apresentada neste trabalho. Segundo o site do projeto, o mapa é “uma ferramenta
para tornar as cidades mais seguras para as mulheres ao relacionar geograficamente os locais
e motivos que aumentam a incidência de casos de assédio em determinadas áreas em busca de
soluções que mudem essa realidade”8. O mapa aceita depoimentos de quem sofreu ou
testemunhou algum tipo de assédio.
O objetivo geral da pesquisa é investigar os recursos de verossimilhança utilizados
pelos autores dos depoimentos postados no mapa e compreender qual cidade de Curitiba se
constitui na interação entre espaço urbano e cidadãos assediados e assediadores.
Considerando que a culpabilização da vítima é um fenômeno recorrente no percurso narrativo
da violência sofrida pelas mulheres, acreditamos que os depoimentos trazem marcas de um
querer-parecer verdadeiro.

Disponível em: <http://www.stopstreetharassment.org/2012/07/belgiumdoc/>. Acesso em:
10 ago. 2015.
6

O vídeo teve enorme repercussão e provocou reações violentas também, como ameaças de
estupro à atriz que participou do projeto. Estas informações e o vídeo poder ser vistos em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/10/141028_video_cantadas_rb>. Acesso em:
10 ago. 2015.
7

8 A plataforma

online da campanha está em <http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/>. Acesso
em: 10 ago. 2015.
876

Com relação à cidade, entendemos, assim como Gianfranco Marrone, que
espaços e sujeitos não existem enquanto tais para então encontrar-se e conjungir-se,
ora por vontade, ora por destino; muito diferentemente, eles se constituem
reciprocamente, são os polos de uma relação que os precede e, fundando-os, os
transcende (MARRONE, 2015, p. 29).

Antes de tratar destes objetivos, debruçamo-nos sobre os casos relatados no mapa na
cidade de Curitiba para verificar os tipos de assédio e os locais onde ocorreram, e são esses
resultados quantitativos que apresentamos neste artigo.

2. AS CONFIGURAÇÕES DO ASSÉDIO
Uma das maiores dificuldades no combate ao assédio talvez seja o entendimento de
que a “cantada" é um traço cultural, uma forma de interação social necessária e aceitável entre
homens e mulheres. As manifestações contra o assédio, a partir da visibilidade conferida aos
diversos episódios e ao constrangimento das vítimas, têm procurado mostrar o caráter de
crime9 desta prática e reforçar sua inclusão no rol dos diversos tipos de violência sexual
contra a mulher. O livro publicado pelo projeto Think Olga define assédio sexual como “[…]
abordagens grosseiras, ofensas e propostas inadequadas que constrangem, humilham,
amedrontam e tentam reduzir as mulheres a um objeto passivo que não reage sob tal forma de
opressão” (2014, p. 5).
A definição ressalta ainda que a ausência de contato físico não descaracteriza a
violência. De fato, interações baseadas em outros sentidos que não o tato podem ser tão ou
mais agressivas, como ressalta Jacob Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia entrevistado
pela reportagem da revista Tpm que citamos antes: “O assédio que se pratica contra as
mulheres no Brasil tem um caráter sádico e cruel […] O olhar é um dos tipos de assédio mais
cruéis, pois faz com que a pessoa se sinta invadida, despida” (apud LEMOS; TAMBELLINI,
2008, p. 32).

9 Até

2006, o assédio sexual (junto a outras formas de violência, como a discriminação, a
violência psicológica praticada por homens desconhecidos ou a violência sexual praticada
dentro de um relacionamento) raramente era classificado como crime pelas Delegacias de
Defesa da Mulher (GREGORI; DEBERT apud THINK OLGA, 2014, p. 35).
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O olhar como forma de violação também pode ser compreendido a partir de um
modelo proposto pelo sociossemioticista Eric Landowski, em sua análise das relações entre
público e privado em termos de regimes de visibilidade.
Como toda estrutura de comunicação, a que designa o verbo ver implica a presença
de ao menos dois protagonistas unidos por uma relação de pressuposição recíproca –
um que vê, o outro que é visto – e entre os quais circula o próprio objeto da
comunicação, no caso a imagem que um dos sujeitos proporciona de si mesmo
àquele que se encontra em posição de recebê-la (1992, p. 88-89).

O assédio se dá justamente pela violação do privado (o indivíduo) no espaço público:
o privado quando “publicizado” torna-se passível de “invasão” (retomando o termo usado por
Goldberg na menção logo antes). As diversas possíveis modalizações que assumem o sujeito
que vê e o sujeito que é visto ensejam também diferentes tipos de interações da ordem do
olhar, algumas conciliatórias, outras polêmicas10, que Landowski classifica como “‘atentado à
vida privada’ e de ‘violação da intimidade’” (1992, p. 98). O “comer com os olhos”,
expressão que descreve uma das formas de assédio sexual (traduzida nas imagens híbridas da
mulher-pedaço de carne usadas tanto pela revista Tpm quanto pelo clipe da Filarmônica de
Pasárgada), inscreve-se nesta “violação da intimidade”.
A preservação da intimidade, ou da privacidade, é direito inalienável de qualquer
cidadão, ainda que esteja em espaços públicos como a rua. Tal direito é violado pela
“cantada”, pelos olhares invasivos e por outras formas de assédio, resultando na supressão de
outro direito básico do sujeito citadino, que é o de ir e vir livremente. No livro “Meu corpo
não é seu”, o Think Olga observa que o fato de grande parte da agressão não envolver contato
físico não impede que afete profundamente a vida das mulheres: “muitas delas podam sua
própria liberdade e seu direito de escolha — deixando de usar certa roupa ou de cruzar uma
praça, por exemplo — por medo de sofrer assédio” (2014, p. 5).
De fato, as atuais constrições sofridas pela mulher no espaço urbano são resíduos de
uma interdição à sua presença neste espaço originada pela ideologia das esferas separadas que
pautava as relações de gênero, e que atingiu seu ápice no século XIX. Conforme abordamos
em nossa tese de doutorado,
Desde o século XVI as mulheres de classe média e alta vinham sendo gradualmente
excluídas da vida política e comercial nas cidades. Por volta de 1840 em diante, a

No âmbito da semiótica discursiva, relações polêmicas são aquelas que se dão entre dois
sujeitos da narrativa quando a conjunção de um deles com o objeto de valor implica a
disjunção do outro com este mesmo objeto.
10
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atuação da mulher destas classes restringe-se à casa, ao cuidado dos filhos e ao
agrado do marido, cuja atuação no trabalho e na vida pública demandavam, para
compensação, o conforto do lar e o carinho e a compreensão da esposa (BAGGIO,
2014, p. 39).

Para o sociólogo Anthony Giddens é a ocupação do espaço público pela mulher que
está na base de boa parte da violência sexual atual (1993, p. 138). Quando o papel feminino se
exercia no espaço privado e doméstico, o controle masculino era garantido pelos direitos de
propriedade (que se estendiam à casa, aos filhos etc.). Quando as mulheres passaram a
circular, viver e trabalhar nos espaços públicos, as divisões explícitas de separação dos sexos
foram desfeitas, gerando insegurança. O controle sexual exercido pela violência vem
substituir aquele proporcionado pelos direitos de propriedade. Tanto é verdade que, para
alertar sobre o risco que corre a “fêmea” nos espaços públicos, existe o ditado popular
“prenda sua cabra que o meu bode está solto”.
De fato, a presença da mulher no espaço público é frequentemente utilizada como
argumento para a culpabilização da vítima11. Podemos citar como exemplo o relato
apresentado no livro “Meu corpo não é seu”:
Em 2013, uma menina de catorze anos que estava na rua às 23 horas, foi forçada a
entrar num carro, levada a uma casa abandonada e estuprada. Quando a notícia saiu
no site de um jornal local, os comentários que se seguiam incluíam frases como: “o
que uma menina dessas faz nas ruas a essa hora?”, “estava procurando, encontrou” e
“as meninas de hoje procuram por isso, andam quase nuas (2014, p. 7).

O processo também se justifica a partir da visão polarizada presente no imaginário
sobre a mulher, como existindo aquelas “para casar” e aquelas “para se divertir”. Ainda de
acordo com o mesmo livro, as do segundo caso são as passíveis de sofrer violência (física,
verbal, do olhar etc.), como se sua presença em determinados espaços – aqueles considerados
públicos ou masculinos – não só justificasse o ato do agressor como tornasse a vítima uma
espécie de “cúmplice”:
Estupradores justificam o crime dizendo que se apropriaram do corpo de mulheres
que se mostravam disponíveis. Se a mulher estava na beira da estrada, em um bar
repleto de homens ou bêbada, estaria sinalizando, segundo esse imaginário, sua
predisposição ao ato sexual, ainda que o tivesse negado repetidas vezes. […] O
crime mesmo só acontece, dentro da lógica que defendem, quando é contra alguém
“de família”, contra uma mulher com uma conduta que é tida como “direita”. As que
andam na penumbra, à noite, ou estão em lugares tipicamente masculinos, estariam à
procura, disponíveis e, portanto, seriam coautoras do ato (Idem, 2014, p. 30-31).

11 Assim

como a roupa que veste, se está dançando, se está bêbada, se é prostituta etc.
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A culpabilização da vítima permeia outros discursos, como o institucional e o da
imprensa. Em 2011, um policial canadense sugeriu às alunas de uma universidade não se
vestirem como vadias para não serem estupradas12. Na imprensa, a culpabilização ocorre tanto
de forma sutil, quando menciona na notícia de estupro a roupa usada pela vítima, quanto de
maneira explícita, ao dar dicas para que a mulher evite sofrer violência (THINK OLGA,
2014, p. 37). De certa forma, tais discursos reiteram outros, mais explícitos e agressivos, que
não só culpabilizam a vítima como acreditam que a mulher realmente procura e aprecia a
violência, como se pode observar em comentário ao clipe da Filarmônica de Pasárgada
publicado no YouTube (figura 1) que já mencionamos antes.

FIGURA 1 – PRINT SCREEN DE COMENTÁRIO FEITO AO CLIPE “FIU-FIU”
FONTE: YOUTUBE (2014).

Ainda que o apreço das mulheres pela “cantada” apareça em alguns discursos, ele
seria fruto de um aprendizado que prescreve comportamentos e formas de interação entre
homens e mulheres, como explica a antropóloga Mirian Goldenberg na reportagem da revista
Tpm: “‘Muitas mulheres ainda são dependentes do olhar masculino e pensam que, se não são
paqueradas, não têm valor’ […] ‘Elas precisam do olhar para reafirmar a feminilidade, e eles
da cantada para afirmar a masculinidade’” (apud LEMOS; TAMBELLINI, 2008, p. 32).
De qualquer forma, quem se manifesta contra o assédio oferece outro argumento para
tentar conscientizar aqueles que acreditam que as mulheres gostam de ser “cantadas”: pode
até ser que exista quem goste, mas nessa busca ele acabará por atingir a maioria que se sente
agredida (figura 2)13.
Ainda na questão da conscientização, outro ponto resistente a ser desconstruído é o
de que abordagens não-grosseiras não podem ser consideradas como assédio. Em um guia
O caso deu origem ao protesto “Marcha das Vadias”, que defende o direito da mulher ao
próprio corpo.
12

Esta e outras ilustrações com mensagens de combate ao assédio estão no site Think Olga:
<http://thinkolga.com/chega-de-fiu-fiu/artes/>. Acesso em: 13 ago. 2015.
13

880

para homens sobre assédio de rua, o autor aponta uma diferença fundamental entre a cortesia
e a “cantada”: a preocupação com si mesmo ou com o outro.
Saying hello is like a single drop of water. It’s harmless, it’s natural, it’s
inconsequential, and yet it can also be an implement of torture. And certainly, if a
man says hello to a woman he fancies even though she’s given no sign of interest,
that is a selfish act. It’s an attempt to mask his desire for her attention behind a veil
of courtesy. But unless that guy says hello to everyone all the time, like a
Midwesterner, it’s not about being friendly (BURNETT III, 2014).

Ou, como observa Sofie Peeters no trailer do documentário Femme de la rue14, antes
das cenas que mostram homens abordando-a nas ruas de Bruxelas: “They say about big cities
that people no longer talk with each other in the streets. But this was not quite so”.

FIGURA 2 – ILUSTRAÇÃO ELABORADA POR GABRIELA SHIGIHARA
FONTE: CHEGA DE FIU-FIU ARTES.

Como atestam estes exemplos, tanto a internet tem sido uma arena privilegiada para
o debate sobre o assédio quanto suas plataformas têm auxiliado no combate efetivo a esta
prática. A que nos interessa, no momento, é a ferramenta disponibilizada pelo serviço Google
Maps, utilizada pelo projeto Think Olga no mapa colaborativo “Chega de Fiu-Fiu”.

Disponível em: <http://www.stopstreetharassment.org/2012/07/belgiumdoc/>. Acesso em:
10 ago. 2015.
14
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3. MAPEANDO O ASSÉDIO
A ferramenta colaborativa “Mapa Chega de Fiu-Fiu” foi lançada em abril de 2014.
Segundo descrição15 no site que abriga a iniciativa, o objetivo é mapear os pontos mais
críticos da violência contra mulheres no Brasil. O mapa está baseado na plataforma do Google
Maps, que permite a criação de mapas personalizados. Quem deseja relatar uma agressão
sofrida ou testemunhada entra no mapa (figura 3) e preenche um formulário (figura 4) em que
especifica o tipo de agressão, o lugar em que ocorreu, o período do dia. O formulário contém
algumas questões socioeconômicas, baseadas nas categorias das pesquisas realizadas pelo
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas que não têm preenchimento
obrigatório – ou melhor, em cada uma delas existe a opção “prefiro não dizer”. Tais questões
são sobre a faixa etária, renda e nível educacional. As denúncias podem ser identificadas ou
anônimas. Mesmo nas identificadas, o nome e o e-mail de quem denuncia não são exibidos
nos testemunhos publicados no mapa. Além de acolher denúncias, a ferramenta também serve
para consulta dos depoimentos por cidade.

FIGURAS 3 E 4 – IMPRESSÕES DE TELA DO “MAPA CHEGA DE FIU-FIU”.
FONTE: SITE CHEGA DE FIU-FIU.

Ainda de acordo com o site da iniciativa, o objetivo de acolher e exibir denúncias em
um mapa não é o de alertar sobre espaços em que a mulher não deve circular por serem
perigosos, mas de ajudar a transformar os espaços e de pressionar o poder público sobre os
Disponível em: <http://thinkolga.com/2014/04/22/conheca-o-mapa-chega-de-fiu-fiu/>.
Acesso em: 7 ago. 2015.
15
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números da violência e a necessidade de estabelecer políticas públicas efetivas de combate ao
problema. Tais objetivos já teriam começado a ser atingidos, segundo informações na página
introdutória do mapa16:
A ferramenta já se mostrou útil muitas vezes e possui casos de sucesso. Uma das
denunciantes, por exemplo, era frequentadora de um bar em São Paulo no qual
ocorriam muitos assédios. Ela coletou casos parecidos que ocorriam no mesmo local
e foram registrados no mapa e levou até o dono do estabelecimento para pedir
providências. Em outra ocasião, o Metrô de São Paulo entrou em contato com o
Think Olga após uma das denúncias de assédio em um de seus trens ter chegado até
eles via redes sociais e uma reunião para discutir melhorias foi realizada.

Como já dissemos antes, o objetivo específico deste trabalho é fazer um
levantamento sobre os depoimentos registrados em Curitiba (figura 5). Para a coleta das
informações usamos os dados que o próprio site disponibiliza. Fizemos o download da
planilha17 no dia 29 de julho de 2015, portanto, os resultados refletem os depoimentos
registrados até esta data.
A planilha traz as informações relativas aos campos preenchidos pela pessoa que fez
o depoimento – além de um campo de identificação da entrada do depoimento – e são: tipo do
assédio; descrição; data; hora; idade; raça; renda; escolaridade; endereço (onde ocorreu a
agressão); bairro; cidade; estado; CEP; latitude; longitude; identificado ou anônimo; data de
criação do depoimento; data de atualização; origem.

FIGURAS 5 E 6 – IMPRESSÕES DE TELA DO “MAPA CHEGA DE FIU-FIU” COM REGISTROS FEITOS
EM CURITIBA.
FONTE: SITE CHEGA DE FIU-FIU.

16

Disponível em: <http://thinkolga.com/mapa/>. Acesso em: 10 ago. 2015.

17

Disponível em: <http://chegadefiufiu.com.br/api/threats.xls>. Acesso em: 10 ago. 2015.
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O campo de identificação é a ordem de registro do depoimento; nas questões em que
há opção para preenchimento (tipo do assédio; data; hora; raça; renda; escolaridade), os
resultados aparecem em códigos. Para alguns deles foi possível descobrir a correspondência
entre o código e a informação que representa. Por exemplo: podemos comparar uma entrada
na planilha que aconteceu em determinado endereço com o registro dela no mapa (figura 6).
Assim, conseguimos descobrir qual o tipo de assédio (pois está especificado no depoimento) e
saber com qual código ele aparece na planilha. No campo “data” é possível realizar o mesmo
procedimento. No entanto, seria necessário comparar as entradas e os depoimentos
individualmente. Para os campos “raça”, “renda” e “escolaridade” a comparação não é
possível, pois estas informações não aparecem nos depoimentos18. O campo “hora” refere-se a
período do dia: manhã, tarde, noite. Os campos “latitude” e “longitude” apresentam a mesma
informação em todas as entradas de uma mesma cidade. No caso de Curitiba, são
respectivamente -25 e -49 (coordenadas que, quando colocadas no Google Maps, indicam um
ponto próximo à cidade de São Miguel, no Paraná). Os três últimos campos – “data de criação
do depoimento”, “data de atualização” e “origem” – não têm preenchimento na planilha. Já
nos campos “endereço”, “bairro”, “cidade”, “estado” e “CEP” aparecem informações de
acordo com o que a pessoa escreveu no campo de busca do Google Maps (ver figura 4) ou
com as informações que a ferramenta atribui a um determinado ponto quando ele é “clicado”
no mapa. O campo CEP mostra, na verdade, a rua em que ocorreu a agressão denunciada, de
acordo com a rua preenchida/indicada no Google Maps. Ou seja, tais dados usam a base da
ferramenta, o que pode provocar distorções, conforme veremos adiante.
Para traçar um perfil das agressões relatadas na cidade de Curitiba analisamos os
dados apresentados na planilha, comparando-os, em alguns casos, às informações expressas
nos depoimentos.
3.1 PERFIL DO ASSÉDIO EM CURITIBA

Entramos em contato com os administradores do site pelo formulário disponível na página,
perguntando a quais categorias se referiam os códigos destas colunas, mas não recebemos
resposta.
18
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Na ocasião da consulta que fizemos à planilha havia 2148 depoimentos registrados
no mapa. As ocorrências nas capitais brasileiras somam 1418 registros, sendo que Curitiba
ocupa a 5ª posição, com 95 registros – 7% do total (gráfico 1).
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GRÁFICO 1 – OCORRÊNCIAS CITADAS NO MAPA “CHEGA DE FIU-FIU” NAS CAPITAIS
BRASILEIRAS. ELABORADO PELA AUTORA.

Quanto ao tipo de assédio denunciado, o formulário do mapa apresenta as seguintes
opções: “ameaça” (código 15), “assédio fisico” (código 16), “assédio verbal” (código 17),
“atentado ao pudor” (código 18), “estupro” (código 19), “exploração sexual” (código 20),
“homofobia” (código 21), “racismo” (código 22), “stalking” (código 23), “tráfico de
mulheres” (código 24), “transfobia” (código 25), “violência doméstica” (código 26),
“outro” (código 27) e “prefiro não dizer” (código 28).
Em Curitiba, a ocorrência mais registrada no mapa é o “assédio verbal”, seguida pelo
“assédio físico” e pelo “atentado ao pudor” (gráfico 2). Quanto o período do dia, em quase
metade dos registros o assédio teria acontecido à tarde (49,5%), pouco mais de 24% à noite e
21% pela manhã. Em cinco registros não há identificação do período.
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GRÁFICO 2 – TIPOS DE OCORRÊNCIAS CITADAS NO MAPA “CHEGA DE FIU-FIU” EM CURITIBA.
ELABORADO PELA AUTORA.
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Sobre a idade das pessoas que denunciaram ou testemunharam um assédio, de acordo
com as categorias da pirâmide etária do IBGE, as faixas de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos
somam quase metade dos registros. Representativos 18% não informaram a idade no
formulário (gráfico 3).
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GRÁFICO 3 – FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS QUE FIZERAM DENÚNCIAS NO MAPA “CHEGA DE
FIU-FIU” EM CURITIBA. ELABORADO PELA AUTORA.

Em nossa opinião, um dos principais aspectos do perfil dos registros feitos em
Curitiba seria quanto ao local da ocorrência. No entanto, em uma primeira observação,
encontramos algumas incorreções na apresentação desta informação.
Um exemplo de incorreção é o caso da entrada número 1431, sobre “assédio físico”.
O local da ocorrência está marcado como Praça Osório (informação oriunda da base de dados
do Google Maps) mas, no relato correspondente, a autora indica o local como sendo “Praça
Rui Barbosa”. Considerando que é a autora do relato quem escreve o endereço ou marca o
local no mapa, pode ser um equívoco da usuária. Por outro lado, encontramos problemas
também nas informações que vêm da base de dados da ferramenta. Na entrada 1230, também
sobre “assédio físico”, o local atribuído é a Av. Sete de Setembro entre os números
3402-3510, bairro indicado como Cristo Rei. Quando observamos este depoimento no mapa,
vemos que o “pin” correspondente está localizado quase na esquina desta avenida com a rua
Alferes Poli, endereço que não pertence ao bairro Cristo Rei, e sim ao Centro, segundo a
ferramenta de busca de endereços disponível no site dos Correios. No campo “bairro” da
planilha este mesmo endereço está classificado como “Matriz”, assim como muitos outros que
se localizam em bairros da região central da cidade. No entanto, não existe bairro com este
nome. Tal denominação, na verdade, refere-se a uma das nove regionais (subprefeituras) da
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Prefeitura Municipal de Curitiba. A regional “Matriz” engloba 18 bairros, a regional “Santa
Felicidade” 14 bairros, e por aí vai.
Devido a estas incorreções optamos por não apresentar, neste momento, o perfil das
denúncias por bairros. A classificação dos registros por localização demandará uma análise
mais cuidadosa e individualizada de cada depoimento e do endereço indicado, para que
possamos saber com mais acuidade o bairro em que teriam ocorrido os fatos denunciados.
Pretendemos complementar o perfil com esta informação já na próxima etapa da pesquisa,
bem como o cruzamentos entre local, tipo de assédio, período do dia e faixa etária.
Considerandos os dados apresentados até agora, a agressão mais denunciada em
Curitiba foi o assédio verbal – prática que motivou a criação da campanha e do mapa
colaborativo. O período da tarde é o que tem mais ocorrências – período que, em teoria, se
fôssemos seguir a linha argumentativa de culpabilização da vítima, não é “proibido” ou
“desaconselhável” para a mulher estar na rua ou em outros espaços públicos. Quanto à idade,
a maior parte das denúncias vem de mulher jovens, entre 20 e 24 anos.

4. CONCLUSÃO
A violência sexual, de maneira geral, não recebe atenção e nem punição condizentes
com o porte do problema. Com relação ao assédio as dificuldades são ainda maiores, por
motivos que já abordamos acima: a questão cultural, a falta de “provas” (não deixa marcas no
corpo, por exemplo) e de visibilidade para as ocorrências, a frágil tipificação da prática como
crime. Assim como outras iniciativas, o mapa auxilia na “educação” sobre o problema e na
sua visibilidade, mas vai além delas ao apresentar dados que podem embasar políticas
públicas para o combate ao problema. O levantamento de dados também é uma preocupação
da campanha “UNA-SE para por fim à violência contra as mulheres”, da ONU – Organização
das Nações Unidas, “um marco de ação integral para prevenir e eliminar a violência contra
mulheres e meninas em todas as partes do mundo”19. Dentre os cinco objetivos que a

Disponível em: <http://www.ovalentenaoeviolento.org.br/artigo/55/Campanha-UNA-SE>.
Acesso em: 10 ago. 2015.
19

887

campanha pretende alcançar até o final de 2015 está “fortalecer a coleta de dados sobre a
propagação da violência contra mulheres e meninas”.
De nossa parte, pretendemos transformar os dados em informação, especialmente
sobre a cidade de Curitiba. Além de informação quantitativa, que possa servir para dar
visibilidade ao problema e auxiliar a cobrança de políticas públicas de educação e segurança,
queremos também entender, qualitativamente, quais sujeitos se constituem na articulação
entre os cidadãos e a cidade nas interações polêmicas manifestadas pelos depoimentos. E, a
partir dos depoimentos, compreender os mecanismos adotados para construção da
verossimilhança, pois quem denuncia, ciente da culpabilização da vítima, esforça-se por
tornar crível o seu relato.
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DESTAQUE À MÚSICA AUTORAL EM SANTA CATARINA: UMA ANÁLISE
SOBRE O CONTEÚDO PUBLICADO NO CADERNO O SOL DIÁRIO DO GRUPO RBS1
Pricilla Tiane Vargas2
Valquíria Michela John3
RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a importância atribuída à produção musical autoral
pelo caderno O Sol Diário do grupo RBS. Além disso, a intenção é identificar a quantidade e
o tipo de conteúdo publicado sobre música autoral no impresso. O procedimento adotado para
realizar o estudo foi determinado a partir da proposição de Bardin (2011) tendo, portanto,
como principal técnica a análise de conteúdo. A seleção do corpus foi realizada por meio da
análise do mês composto, totalizando 13 edições do caderno. O Sol Diário não possui uma
editoria específica de cultura, então foi realizado o levantamento de todo o conteúdo
publicado no caderno relacionado à música no período definido. Com esses dados, foi
possível descrever o espaço físico destinado ao assunto nas edições impressas, além de
comparar a quantidade de informações publicadas sobre música autoral estadual, regional,
nacional e internacional. No período analisado, os conteúdos relacionados à música autoral
receberam destaque, configurando 90% das publicações. Com os resultados deste estudo, é
possível compreender como a nossa cultura é retratada na imprensa diária, por meio da
música autoral.
Palavras-chave: Jornalismo cultural. Música autoral. O Sol Diário. Análise de conteúdo.
1. INTRODUÇÃO
Investir em aulas de música, comprar instrumentos e aparelhagem, estudar teoria e
prática durante horas. Participar de ensaios intermináveis, semana após semana; transportar
todo o equipamento até os locais dos shows; receber um cachê baixo, e, muitas vezes fazer
isso sem nenhum apoio. Em busca exatamente do quê? Reconhecimento.
Essa é a resposta que está na ponta da língua de muitos músicos espalhados por todo o
Brasil. Em Itajaí, Santa Catarina, não é diferente. Além do reconhecimento, o principal
motivo alegado pelos musicistas para seguir em sua prática, é fazer o que se gosta. Muitos
profissionais afirmam que não trocam a música por nada, porém ficam particularmente
entusiasmados com um reconhecimento efetivo da imprensa e do público sobre seus trabalhos
musicais.

¹ Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.
2
Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali.
Pesquisadora do grupo Monitor de Mídia. Email: pricillatiane@hotmail.com
3
Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(PPGOM/UFRGS). Professora do Curso de Jornalismo da Univali. Pesquisadora do grupo Monitor de Mídia. E-mail:
vmichela@gmail.com.
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Antes de qualquer interpretação equivocada e juízo de valor, devemos levar em conta
que cada vez mais artistas vêm administrando a sua própria carreira, e mantendo uma relação
direta com os meios de comunicação. Porém, esse processo é muito mais complexo do que
imaginamos. A imprensa publica conteúdos relacionados à música geralmente na editoria de
cultura, popularmente conhecida como segundo caderno ou caderno cultural. Dentro dessa
editoria, encontram-se temas como cinema, arte, literatura, entre outros. A música tem seu
espaço garantido na agenda cultural ou nas resenhas sobre lançamento de CDs, shows e
notícias envolvendo músicos que estão em evidência no cenário nacional e internacional.
Considerada uma prática cultural humana que se expandiu ao longo dos anos, além de
servir como entretenimento, a música é uma forma de arte que expressa ideias, valores,
atitudes e criatividade artística. Gadini (2009) afirma que os produtos culturais oferecem
entretenimento, informação e análise sobre o presente, passado ou futuro, quer tenham origem
popular (artesanato) quer tratem de produtos massivos (discos, jornais, HQ’s) ou mesmo que
circulem para um público mais restrito (música erudita).
Entre os gêneros musicais adotados pelas bandas e músicos que trabalham com
canções autorais4em Itajaí, estão o rock, o pop, o sertanejo, a MPB, entre tantos outros estilos.
Nos jornais diários, vemos a divulgação de alguns shows que acontecem na microrregião de
Itajaí5, lançamentos de CDs e, esporadicamente, entrevistas com os músicos.
Em busca de entender essa temática, aliada ao gosto pela música, decidi pesquisar o
tema no caderno O Sol Diário do grupo RBS, para analisar qual é a importância atribuída à
produção musical autoral em uma publicação local de circulação diária.
O veículo de comunicação escolhido para realizar a análise, O Sol Diário, do grupo
RBS, completou três anos no mês de Julho de 2015. O caderno impresso era encartado, de
segunda a sábado, nos jornais Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina e A Notícia. Sua
circulação impressa encerrou em 05/08/2014, dedicando agora todas publicações para
plataforma on-line (site e facebook), atualizados aproximadamente de 30 em 30 minutos.
Focado na microrregião de Itajaí, com abrangência para as cidades de Itajaí, Balneário
Camboriú, Camboriú, Itapema, Navegantes, Porto Belo, Bombinhas, Penha e Piçarras, o

4

Para Gandelman (2008) propriedade autoral refere-se a obras produzidas pelo criador e titular da autoria intelectual original
e criativa, podendo ser literária, científica ou artística. Neste trabalho o termo música autoral é utilizado para classificar os
musicistas que executam suas próprias composições.
5
A microrregião de Itajaí é uma das microrregiões do estado brasileiro de Santa Catarina pertencente à mesorregião Vale do
Itajaí. Sua população recenseada em 2010 pelo IBGE foi de 571.027 habitantes e está dividida em onze municípios:
Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha, Bombinhas, Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha, Porto Belo e
São João do Itaperiú. Disponível para acesso em: <http://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-itajai.html>
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veículo publica assuntos comuns à região como trânsito, segurança e economia, qualidade de
vida, diversão, gastronomia, estilo de vida, lazer, cultura e desenvolvimento, incluindo
turismo, setor imobiliário e atividade portuária.
O Sol Diário impresso não possuía uma editoria de cultura, porém, disponibilizava
um espaço fixo denominado “Programe-se”, que se dedicava às atrações realizadas nos
municípios de Itajaí e região. Pensando no cenário musical, além desse espaço, o assunto era
visto nas colunas do jornal, por isso a importância de analisar os textos relacionados à música
em todo o conteúdo do veículo, onde diversas áreas ganhavam visibilidade, como teatro,
cinema, artes, literatura e festivais.
Piza (2004) afirma que a seção cultural sempre foi o vértice de identidade do leitor
com a publicação, espaço onde o público pode buscar, além da informação, textos de autores
que argumentem sobre os assuntos do seu interesse, o que auxilia em sua formação de
opinião, ou, pelo menos, fazem pensar sobre o assunto. “Seu papel, como já dito, nunca foi
apenas o de anunciar e comentar as obras lançadas nas sete artes, mas também refletir sobre o
comportamento, os novos hábitos sociais, os contatos com a realidade político-econômica da
qual a cultura é parte ao mesmo tempo inteligente e autônoma.” (p. 57).
Em entrevista em vídeo, Glass (2008) defende que não há origem na música, pois ela é
troca e diálogo. “Eu estou tocado com a ideia de que a música é um tipo de troca, como o
modo com que conversamos. Ainda que dividimos de forma consciente alguns pensamentos,
compartilhamos de forma inconsciente nossos sentimentos através da música, parte
indissociável da nossa cultura e história”. [grifo nosso]
A partir da fala do autor, fica clara a influência da temática nas esferas particulares e
coletivas da sociedade, onde a música é inserida como elemento significativo nas relações
sociais e na formação dos indivíduos. Nesse cenário, analisar a temática em um caderno de
circulação diária é parte significativa de um processo para identificar a importância atribuída à
produção musical autoral, o que torna possível o entendimento de como nossa cultura é
retratada nas páginas da imprensa local por meio da vinculação de textos relacionados ao
assunto. Não se trata apenas de identificar quantos textos são publicados sobre a temática, e
sim, avaliar qual é a importância atribuída à música na construção das narrativas cotidianas
difundidas na imprensa diária.
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2. POSSÍVEIS DEFINIÇÕES SOBRE MÚSICA
Descrever a música por meio de conceitos não é tarefa fácil, já que para estabelecer
delimitações deve-se entender a essência do objeto analisado, neste caso a música, e com
quais propósitos ela é concebida. Um diálogo se estabelece entre quem emite a música e quem
a recebe, produzindo uma conversa efetiva e perene entre eles. Candé (2001) trabalha com a
hipótese de que a música é a comunicação de um agregado de sons organizados, agregado
esse não significante, porém coletivamente interpretável.
O autor elenca meios de distinguir a música de outros conjuntos de sons, constatando
que ela é fruto de uma atividade projetiva, mais ou menos consciente. Não há música natural
ou puramente aleatória, ela é uma organização comunicável que associa emissor (músico
ativo, compositor-intérprete) a um receptor (ouvinte) por um conjunto de combinações que
permite uma interpretação comum do sentido produzido pelo som.
A interpretação do ouvinte faz parte desse processo, sendo que muitas vezes a descrição
dos efeitos que a música causa não pode ser atribuída. Pode-se dizer que o sentido da música
é a soma das intenções do músico com a direção que emprega em seu projeto/trabalho. A
música é uma expressão artística, com um forte poder de comunicação e amplo potencial de
alcance em nossa sociedade. É importante lembrar que além de seu estado de imaterialidade,
o som atinge os sentidos do receptor, o que faz da música um componente do universo da
sensibilidade, como explica Vince de Moraes (2000) “Por tratar-se de um material marcado
por objetivos essencialmente estéticos e artísticos, destinado à fruição pessoal e/ou coletiva, a
canção também assume inevitavelmente a singularidade e características especiais próprias do
autor e de seu universo cultural [...] E, finalmente, o receptor faz sua (re) leitura da obra, às
vezes trilhando caminhos inesperados para o criador”. (p. 211)
O conceito de que a música é uma combinação ordenada e racional de sons não é mais
considerado válido por outros autores. Montanari (1993) explica que o som musical é uma
emissão vibratória, com frequência definida, capaz de ser captada pelas limitações fisiológicas
do ouvido humano6. Já as frequências mal definidas, geradas por fontes que não possuem
emissão vibratória periódica, são classificadas como ruídos. “Contemporaneamente, entendese que é possível fazer música tanto com sons quanto com ruídos. Dentro dessa conceituação,
a ideia de música ficou, então, muito mais ampla”. (MONTANARI, 1993, p. 5).

6

O ouvido humano capta entre 20 e 20.000 hertz, em média. (MONTANARI, 1993)
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Adotando esse conceito, podemos afirmar que a música sempre existiu nas mais
diversas maneiras, produzida por vibrações audíveis emitidas por seres vivos ou pelos
elementos da natureza. Vinci de Moraes (2000) ressalta que, nas últimas décadas, com o
aumento da produção musical e, principalmente, por conta do caráter comercial empregado na
área, torna-se praticamente uma obrigação da indústria fonográfica realizar uma classificação
de gêneros e estilos para que o ouvinte disponha de um filtro prévio para a seleção do material
que ira consumir. Janotti Jr. (2007, p 8) explica que a música está dividida em várias vertentes
e gêneros “[...] atrelados diretamente à posse de capitais culturais que envolvem a produção
musical, a narrativa biográfica, genealogias, referências e distinções que englobam elementos
mercadológicos e musicais.”
2.1 A relação entre a imprensa e a música
O jornalismo musical se desenvolve junto com a música popular e atribui ao jornalista
a função de crítico, a partir do momento em que esse profissional acaba por contribuir com a
formação do gosto do consumidor e participar de maneira efetiva do processo de fruição da
obra analisada, transitando entre os universos de interesses artístico e comercial. Nunes
(2011) explica que o jornalismo musical é um dos responsáveis diretos da afirmação de
ideologias e de movimentos estéticos, como no caso da contracultura nos anos 60 e da
revolução punk no final da década de 70.
A imprensa musical deve auxiliar na reflexão e estímulo de discussões voltadas à
música popular, porém em muitas ocasiões, acaba adotando um posicionamento conivente
sobre a temática, por conta de seu relacionamento dependente da indústria fonográfica. “A
fim de sobreviver enquanto empresa rentável, a imprensa musical tem, pois, que ancorar a
tensão entre capitalismo e arte para o consumidor de música.” (NUNES, 2011, p. 7) O autor
afirma ainda que muitos trabalhos sugerem que os jornalistas atuam na maior parte das vezes
em benefício da indústria musical.
A ligação entre a imprensa e a indústria musical é inegável, caracterizada pelo autor
como uma relação de dependência mútua, que interfere diretamente no resultado final dos
produtos envolvidos nesse processo. Entretanto, espera-se dos jornalistas que atuam na área
musical que mantenham autonomia crítica e liberdade para abordar a temática a partir de
vários ângulos e questionamentos. A relação entre a imprensa e a indústria musical é
circundada por interesses e convenções, em que os envolvidos utilizam seus recursos para
atingir os resultados desejados, os quais muitas vezes são imprevisíveis por surgirem de um
espaço dinâmico e de constante resistência de ambas as partes. É importante ressaltar que
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apesar desses processos, o jornalista de música deve assumir uma postura profissional e
defender o direito de equidade e respeito às informações e, principalmente, às pessoas,
independente do produto cultural que esteja analisando.

3 PROCEDIMENTOS
Essa pesquisa foi realizada a partir da proposição de Bardin (2011), tendo portando
como principal técnica a análise de conteúdo (AC) e segue uma perspectiva qualiquantitativa.
“A análise de conteúdo permite ainda operações quantitativas e qualitativas que se
complementam para gerar inferências (deduções lógicas) mais complexas e profundas”
(HERSCOVITZ, 2007, p. 139). O que facilita a identificação sobre como a cultural local é
retratada nas páginas da imprensa da região por meio de conteúdos relacionados à música
autoral, veiculados no caderno O Sol Diário.
Bardin (2011, p. 37) explica que a AC “[...] não se trata de um instrumento, mas de um
leque de apetrechos; ou, com mais rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma
grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as
comunicações.” A autora afirma ainda que, em última análise, qualquer sistema de
comunicação tem a possibilidade de ser decifrado pela AC.
A análise de conteúdo foi realizada a partir da técnica do mês composto, em que a
amostra constituída é considerada confiável uma vez que foi selecionada de maneira
randômica. O procedimento consiste em selecionar cada dia da semana de meses
subsequentes. Iniciamos em novembro de 2013 e finalizamos em fevereiro de 2014. A partir
da técnica de análise do mês composto, o corpus ficou definido em 13 edições do caderno,
cada uma delas referente a uma semana de cada mês. Herscovitz (2007) explica melhor esse
formato:
A amostra construída é considerada confiável porque seleciona cada dia da semana
de uma semana distinta (a primeira segunda-feira de um mês, a segunda terça-feira
do mês, a terceira quarta-feira do mês e assim sucessivamente); no caso do mês
artificial, cada dia ou semana pode ser recolhido de um mês distinto ao longo de um
ano. (HERSCOVITZ, 2007, p.131).

Sendo assim, as datas de coleta do material previamente definidas, correspondem aos
seguintes dias de 2013: 04/11; 12/11; 20/11; 28/11; 06/12 e 14/12. No ano de 2014 foi
realizada a coleta nos seguintes dias: 05/01; 13/01; 21/01; 29/01; 06/02; 14/02 e 22/02.
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Imagem 1 – Capas das edições analisadas

Fonte: Imagem confeccionada pela autora.

Rauen (2006) esclarece que cada pesquisador possui tempo e recursos limitados e não
pode estudar todos os elementos que permeiam a temática escolhida. Em função disso, o
pesquisador seleciona para o trabalho uma parte representativa do seu universo de estudos,
denominada de amostra.
Nesta pesquisa, trata-se de uma amostra casual ou probabilística, já que todos os
elementos do conteúdo a ser analisado têm oportunidade igual de participar da seleção. A
partir dessa estratégia podemos obter uma amostra variada, com distribuição igualitária e com
o mínimo possível de distorções.
Para a análise dos dados, foi adotada a análise categorial sugerida por Bardin (2011),
que se caracteriza pela divisão dos componentes das mensagens analisadas em rubricas ou
categorias, de modo a organizar e classificar os dados encontrados na análise. As categorias
foram definidas a posteriori, a partir das características presentes nos textos encontrados no
corpus da análise. Na capa das edições foram analisadas as editorias das manchetes, sendo
elas: política, economia, meio-ambiente, trânsito, tragédia, segurança, geral/cotidiano e
religião. Também foram categorizadas as editorias das chamadas, apresentando mais
variedade de conteúdos: política, economia, meio ambiente, esporte, tecnologia, educação,
geral\cotidiano, música, segurança, transporte/trânsito, Festival Aventura pelos Mares do
Mundo, turismo e tragédia.
Dentro do caderno foram coletados todos os textos relacionados à música, indicando
as especificidades de cada um, como local e origem da banda, gênero musical definido pelos
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músicos, além de verificar se o musicista trabalha com canções autorais. Porém, poucas
notícias trataram do assunto, que ganhou destaque apenas na editoria “Programe-se”, cujas
categorias foram definidas da seguinte maneira: matéria principal, notas de programação e
chamada. Também classificamos o local de origem da banda em estadual, regional, nacional e
internacional e se as canções executadas pelos músicos fazem parte de composições autorais
ou formam um repertório de músicas interpretadas/covers.
Optamos por trabalhar com a definição de gêneros musicais empregada pelos próprios
músicos para não traçarmos delimitações ou inferirmos de maneira equivocada no material.
Seguindo esse preceito, encontramos 14 gêneros musicais abordados pelo caderno, entre eles:
sertanejo, samba, música pop, rock, MPB, música eletrônica, funk, reggae, música clássica,
percussão, música gaúcha, música popular, blues e rap.

4. ANÁLISE DO CADERNO O SOL DIÁRIO
O caderno impresso O Sol Diário foi lançado em julho de 2012, pelo grupo RBS – Rede
Brasil Sul, fundado no Rio Grande do Sul por Maurício Sirotsky Sobrinho no ano de 1957. O
Grupo RBS é uma das maiores empresas de comunicação multimídia do Brasil e maior
afiliada da Rede Globo. Em Santa Catarina, o grupo se estabeleceu no ano de 1979.
O Sol Diário foi criado com a proposta inicial de 12 páginas fixas, possuindo um
boneco de oito páginas para edições mais enxutas. A tiragem diária era de 7.145 exemplares,
dedicado aos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Camboriú,
Navegantes, Penha, Balneário Piçarras e Porto Belo. Segundo dado do IBGE de 2010, a
população dessa região totaliza 532.771 mil habitantes, uma área de grande abrangência para
a circulação de um caderno diário. Mesmo que a circulação impressa tenha encerrado, a sede
do veículo de comunicação continua no município de Itajaí, focado atualmente na produção
de conteúdo on-line.
O caderno circulava de segunda-feira a sábado, em edição diária de 12 páginas, com
textos referentes ao cotidiano da microrregião de Itajaí. Diagramado no formato tablóide,
resultado da divisão do formato standard em duas partes, com um aspecto cômodo para
manuseio e leitura. Com diagramação padronizada e limpa, utilizava elementos gráficos de
separação, como colunas, linhas, espaços e bordas. Em todas as páginas, o uso da fotografia é
evidente, além do caderno ser um impresso predominantemente colorido.
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Além da publicação de notícias, o destaque fica com as pequenas notas informativas,
que são separadas por espaços e linhas. Podemos perceber esse padrão, principalmente, na
penúltima página do caderno, denominada “Programe-se”que se dedica às atrações culturais
realizadas nos municípios de Itajaí e região. Por não possuir uma editoria específica de
cultura, esse espaço fixo nas edições serve como uma espécie de agenda cultural, que orienta
os leitores, majoritariamente, com pequenas notas de programação de eventos e atividades
culturais, entre shows, espetáculos teatrais, lançamento de livros e exposições artísticas.
4.1 Conteúdos do caderno
Nas treze edições analisadas, oito editorias configuraram manchete de capa, foram
elas: meio ambiente, segurança, política, economia, trânsito, tragédia, geral/cotidiano e
religião. O tema música não foi manchete em nenhum dos cadernos da coleta e, notadamente,
a editoria de cultura também não configurou nenhuma capa, o que aponta para uma exclusão
da temática como categoria de capa, no período analisado.
Durante o período de coleta, apenas duas notícias e uma nota relacionadas à temática
música foram encontradas no caderno. Melo (2010) explica que nota é o relato dos
acontecimentos que estão em processo de configuração, no caso d’O Sol Diário, funciona
como espécie de agenda informativa sobre as atividades recentes da região. Já a notícia é o
relato integral de um fato que eclodiu na sociedade.
A temática música aparece poucas vezes dentro do caderno. A exceção é a editoria
“Programe-se”, que será discutida a diante. Utilizamos a classificação de Melo (2010) para
categorizarmos os textos d’O Sol Diário relacionados à música. Na coleta consideramos todos
os textos relacionados ao assunto, independente de seus formatos e suas localizações na
edição. Sendo assim, seguindo a classificação do autor citada anteriormente, apenas duas
notícias e uma nota sobre música foram publicadas, sendo estas:
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Imagem 2 – Notícia publicada na edição nº 481

Fonte: Notícia publicada na p. 10 da edição nº 481, do dia 12/11/2013

Imagem 3 – Notícia publicada na edição nº 423

Fonte: Notícia publicada na p.8 da edição nº 423 do dia 06/12/2013
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Imagem 4 – Nota publicada na edição nº 460

Fonte: Nota publicada na p. 2 da edição nº460 de 21/01/2014

A diferenciação entre nota e notícia não pode ser realizada pelas técnicas de produção,
já que os dois formatos obedecem às mesmas regras de imparcialidade, veracidade e
objetividade. Já a diferenciação de notícia e reportagem se dá pela ampliação do relato a partir
da evidência das alterações que o fato já produziu. Trata-se de um aprofundamento da
informação, através de várias versões sobre o mesmo acontecimento. “O jornalismo cultural
permanece circunscrito aos dois gêneros clássicos: informativo e opinativo, com pequenas
variações que conferem mais legitimidade ao gênero utilitário, figurando minoritariamente os
gêneros interpretativo e diversional” (MELO 2010, p. 33).
A partir da quantidade encontrada de notas e notícias relacionadas à música dentro do
caderno O Sol Diário (exceto a editoria Programe-se) torna-se possível perceber que a
temática foi pouco abordada pelo impresso e nas vezes em que o assunto é motivo para
produção de texto, o foco é direcionado para outro aspecto. Além disso, não há profundidade
no tratamento dessas informações, o que vai ao encontro do problema apontado por Piza
(2004), quanto ao jornalismo cultural, em que os jornais diários vêm pecando no excesso de
conteúdos publicados direcionados às agendas.
O jornalismo de qualidade tem adversidades a enfrentar no Brasil, porém se investir
nas características certas, consegue convidar o leitor a investir tempo na leitura atenta e
recompensadora de seus textos. Para isso, é essencial ter em mente qual é o público alvo do
periódico, além de tomar cuidados específicos para não assumir um tom erudito e afastar os
leitores da publicação. Gadini (2009) aconselha que jornais que trabalham com temáticas
voltadas à cultura, devem procurar equilibrar temas e gêneros para não se tornarem maçantes
ou negligenciarem determinadas questões. “A rotina profissional de produção jornalística,
contudo, acompanha não só o processo de agendamento como também as expectativas do
público e os desdobramentos que o acontecimento ou programação podem adquirir.” (p. 71).
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Durante a coleta percebemos que o caderno não aprofunda os temas relacionados à
cultura, além de não trabalhar com a análise crítica das obras que ele divulga, servindo apenas
como uma agenda de serviços quando trata de assuntos relacionados à área artística. Para
Gadini (2009), a atividade crítica não se restringe ao jornalismo cultural, ela tem um caráter
educativo de orientação e difusão do conhecimento. Não é baseada no gosto do profissional, e
sim na compreensão do ponto de partida e chegada da obra. O jornalismo deve ceder espaço
aos diferentes movimentos e obras culturais, valorizando todos os artistas e vertentes que
possuem um importante papel na construção cultural da sociedade, independente de fazerem
parte ou não da cultura de massa. Porém, a mídia vem sendo encarada como indústria, em que
na maior parte das vezes, o jornalismo acaba adotando critérios de prestígio e do mercado de
consumo. Assim, o que ganha destaque nas páginas é o produto ou obra que previsivelmente
terá mais aceitação do público.
Para agravar esta situação, no Brasil, o campo cultural está cada vez mais restrito a
uma pequena parcela da população, que tem acesso e efetivamente usufrui da sua variedade
de produtos, serviços e atividades. A partir das proposições de Piza (2004) e Gadini (2009),
surge assim a reflexão de que talvez o jornalismo não esteja passando por uma crise, e sim
uma mudança, para se adaptar à lógica da comercialização atual das produções do campo
cultural do país.
4.2 Editoria Programe-se
Como citado anteriormente, o conteúdo cultural recebe mais espaço nas páginas da
editoria fixa “Programe-se”, localizada sempre na p. 11 do impresso, ocupando a penúltima
página d’O Sol Diário. O espaço é completamente colorido, utilizando uma fotografia no
centro da página, para ilustrar a matéria principal da edição. Na parte superior encontra-se a
chamada da editoria, com uma imagem e um pequeno bloco de texto que destaca algum
evento da programação na área cultural.
Durante o período de análise, o tema música apareceu cinco vezes como chamada da
editoria Programe-se, configurando praticamente metade das edições analisadas. Os gêneros
musicais abordados nas chamadas referentes à música foram os seguintes: música clássica
(em duas edições), música eletrônica (em duas edições) e funk (uma edição). Apontando uma
diversidade razoável de gêneros musicais.
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Imagem 5 – Exemplo da editoria Programe-se

Fonte: Edição número 467 – 29/01/2014

Durante a coleta das treze edições, o tema música se configurou como matéria
principal da editoria Programe-se em sete cadernos, como mostra a tabela a seguir:
Tabela 1 – Matéria principal da editoria Programe-se
MATÉRIA PRINCIPAL
PROGRAME-SE

TOTAL

Música

7

Exposições

2

Teatro

2

Cinema

1

Eventos/ Festas

1
13

Fonte: Tabela confeccionada pela autora.

Música foi a temática que apareceu majoritariamente na matéria principal da editoria
Programe-se, seguida por exposições e teatro, com duas aparições cada e, por fim com uma
aparição cada, cinema e festas/eventos. Quando música configurou como matéria principal, os
gêneros musicais abordados foram os seguintes: percussão, sertanejo, funk, reggae e MPB.
Todos os gêneros apareceram apenas uma vez, com exceção do sertanejo que foi matéria
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principal em três edições. Isso aponta uma priorização da modalidade pelo caderno,
principalmente por tratar-se de matérias com o foco nas casas noturnas da região, como
Maria’s e Shed.
Vamos perceber também essa predisposição à publicação de textos voltados ao
gênero sertanejo nas notas da editoria Programe-se. O espaço da diagramação da editoria é
utilizado especialmente para as notas de programação, que são pequenos blocos de texto, com
até 5cm de largura e de 3 a 4cm de altura, que trazem as seguintes informações: o quê,
quando, onde, quanto e horário. Servindo como uma espécie de agenda de serviços. Confira o
exemplo na imagem a seguir:
Imagem 6 – Notas de programação

Edição nº 423 - 06/12/2013

Edição

nº

447

– Edição nº 481 - 14/02/2014

04e05/01/2014
Fonte: Edições número 423, 447 e 481.

Os assuntos abordados nas notas variam muito de edição para edição, e englobam
temáticas, como exposições de arte, espetáculos teatrais, cursos de formação artística,
lançamento de livros, feiras solidárias, entre outros. Chegamos ao total de 121 notas de
programação, incluindo todas essas temáticas. A coleta das notas de música foi realizada
separadamente, configurando um total de 76 notas.
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Tabela 2 – Notas da editoria Programe-se
NOTAS
Exposições

TOTAL
46

Cinema

43

Teatro

9

Feiras

6

Cursos

5

Eventos/Festas

4

Apresentações artísticas

4

Dança

4

TOTAL

121

Fonte: Tabela confeccionada pela autora.

Tabela 3 – Textos relacionados à música
TEXTOS RELACIONADOS À MÚSICA
NA EDITORIA FIXA PROGRAME-SE

TOTAL

Matéria principal
Notas de programação
Chamada
TOTAL

7
76
5
88

Fonte: Tabela confeccionada pela autora.

Para aprofundarmos a discussão, produzimos um gráfico que indica quais os gêneros
musicais que foram abordados durante o período de coleta em todos os textos da editoria
Programe-se, incluindo notas, chamadas e matéria principal. É importante reforçar que
utilizamos a classificação dos gêneros musicais adotada pelos próprios músicos:
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Gráfico1- Gêneros musicais da editoria programe-se

Fonte: Gráfico confeccionado pela autora.

A partir deste gráfico, podemos perceber como o gênero musical sertanejo predomina
nas publicações d’O Sol Diário, ocupando 33% do espaço destinado à temática música no
caderno. Em seguida, o samba configura com 18% de aparecimento, um número significativo
se comparado com os demais gêneros. Logo depois, a música pop aparece, com 9% de
publicações. O rock e a MPB ocuparam cada um 8% do espaço destinado à música, enquanto
a música eletrônica 7%. O funk soma um total de 5% de aparições e o reggae 4%. A música
clássica e a percussão ocuparam um espaço de 2% cada. E por fim, música gaúcha, música
popular (folclore/boi de mamão), blues e rap configurando 1% de aparições cada.
A partir da leitura do material de análise e com a confirmação obtida através dos
números, fica clara a preferência pela publicação dos eventos e shows que fazem parte das
agendas de casas noturnas da região, com ênfase às baladas sertanejas, que além do gênero,
valorizam também estilos como o samba e a música pop, os três gêneros que mais apareceram
nesse estudo.
Além disso, realizamos uma categoriazação do local de origem do musicista ou da
banda, classificando-os em estadual (bandas com alcance em todo estado de Santa Catarina),
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regional (projeto que tem abrangência na região Sul do país), nacional (quando a banda tem
circulação por todo Brasil) e internacional (músico/banda estrangeira).
Tabela 4 – Local de origem da banda/músico
LOCAL DE ORGIEM

TOTAL

Nacional
Estadual
Regional
Internacional

46
22
18
5
91

Fonte: Tabela confeccionada pela autora.

Podemos perceber que o espaço cedido aos músicos que possuem reconhecimento
nacional é muito maior em relação aos trabalhos que têm uma localização estadual ou
regional. Por exemplo, enquanto bandas de caráter nacional ocuparam o espaço de 46 notas
durante o período de coleta, músicos de Santa Catarina apareceram somente em 22 notas, não
configurando nem metade do número registrado pelo primeiro da categoria. Notadamente, as
bandas de caráter regional com circulação em toda a região Sul do país somam juntas 18 notas
da editoria, um número que pode ser considerado baixo quando comparado às bandas de
circulação nacional. Já em último lugar, com apenas cinco aparições encontram-se os
trabalhos musicais estrangeiros.
Constatamos que a temática música recebe mais destaque quando abordada como um
produto, em que as principais veiculações na mídia anunciam as obras aceitas com mais
facilidade pelo público e que fazem sucesso em âmbito massivo.
Ao realizarmos a coleta dos textos relacionados à música no caderno O Sol Diário,
classificamos a produção musical em autoral e não autoral, conforme conceito adotado pelo
próprio músico e pesquisa prévia do repertório musical executado por ele. Optamos pela
utilização do gráfico para apresentar melhor os resultados:
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Gráfico 2 – Música autoral

Música	
  autoral	
  
Sim	
  

Não	
  

10%	
  

90%	
  

Fonte: Gráfico confeccionado pela autora.

Podemos constatar que a importância atribuída à música autoral no caderno O Sol
Diário é extremamente significativa, pelo menos no que diz respeito à editoria “Programe-se”.
Enquanto trabalhos covers ou de interpretação recebem o espaço de 10% dos textos
destinados à temática, a música autoral predomina majoritariamente, registrando 90% das
notas e notícias publicadas no período de coleta dessa pesquisa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, foi possível identificar os gêneros musicais encontrados no O Sol
Diário no período determinado na análise, que foram os seguintes: sertanejo, samba, pop,
rock, MPB, eletrônica, funk, reggae, clássico, percussão, música gaúcha, blues, música
popular (folclore/boi de mamão) e rap. É importante ressaltar que entre esses gêneros, alguns
apareceram apenas uma ou duas vezes em todas as edições analisadas.
Se levarmos em conta que durante a pesquisa foram coletadas todas as matérias
relacionadas à música, percebemos que a quantidade de gêneros que aparece é limitada, já que
se tratam de 13 edições referentes a quatro meses de publicação. Isso aponta a baixa
diversidade dos conteúdos musicais presentes no caderno uma vez que, em mais de 100 textos
analisados, apenas 14 gêneros musicais são evidenciados. Um dos aspectos que leva a esse
resultado é a questão de que as publicações do caderno são voltadas prioritariamente às casas
noturnas da região, o que limita o aparecimento de determinados gêneros musicais.
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Porém, durante o processo, percebemos que os gêneros musicais que aparecem vão da
música clássica à popular, e são tratados todos com a mesma linguagem e formato similar, um
ponto essencial destacado por Gadini (2009, p. 58) “Jornalismo é dosagem. Temas ditos
eruditos podem ser tratados com leveza, sem popularismo; e temas ditos de entretenimento
podem ser tratados com sutileza, sem elitismo.”
Entre os aspectos que podem ser considerados positivos, está a veiculação de matérias
que tratam a música sobre a ótica autoral, valorizando a produção dos músicos e artistas que
trabalham com suas próprias composições. Durante o período de análise, fica clara a
preferência por textos que se dedicam a produções com reconhecimento nacional, cedendo
pouco espaço aos músicos de Santa Catarina e da Região Sul.
Fica evidente a importância de um estudo futuro que tenha a intenção de analisar o
processo de produção do jornalismo cultural para aperfeiçoar o entendimento dos resultados
obtidos através de estudos quantitativos e qualitativos e ir além da análise de conteúdo. Um
estudo que se debruce sobre as rotinas produtivas e o campo de atuação desse profissional,
poderá possibilitar maior compreensão quanto à produção jornalística cultural de um modo
geral e da música em particular.
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“SEM FRESCURA”: PUBLICIDADE E CONSTRUÇÃO DE MASCULINIDADES EM
UMA BARBEARIA CURITIBANA1
Vinícius Miranda de Morais2
Marinês Ribeiro dos Santos3

RESUMO
Neste artigo abordamos algumas estratégias utilizadas para a construção do “homem
clássico”, ideal de masculinidade definido como base para o desenvolvimento do projeto
publicitário de uma barbearia curitibana. Problematizamos as principais prescrições sociais de
gênero acessadas e manejadas, tanto pelo discurso dos envolvidos no projeto como pelo
material gráfico de comunicação, para a construção deste ideal de masculinidade,
evidenciando o caráter contextual, múltiplo e hierárquico das masculinidades.
Palavras-chave: relações de gênero, representações de masculinidade, masculinidade
hegemônica, imagens publicitárias.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo evidenciar a construção de representações de
masculinidades e feminilidades a partir do projeto publicitário da Barbearia Clube.
Inaugurada em Curitiba no ano de 2007 esta barbearia apresenta um modelo de negócios que
a distingue em alguns aspectos das barbearias convencionais. Lá seus clientes podem tomar
cerveja, comer um petisco e jogar videogame, enquanto esperam para fazer a barba, cortar o
cabelo, ou então, para fazer limpeza de pele, hidratação capilar ou depilação completa.
Por ser destinada exclusivamente ao público masculino umas das principais
preocupações da sua proprietária foi encomendar um projeto publicitário que se adequasse às
características dos seus supostos clientes. Umas das estratégias para o desenvolvimento do
projeto foi a delimitação/construção de um público-alvo específico, o “homem clássico”, que,
segundo os publicitários, serviria de diretriz para o projeto publicitário da barbearia: [...] “a
Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação
– ENPECOM.
2
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Curitiba, Brasil. vinicius.mmiran@gmail.com
3
Doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora vinculada ao
Departamento Acadêmico de Desenho Industrial e ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. ribeiro@utfpr.edu.br
1
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gente queria ser uma barbearia das antigas, remodelada para um homem de hoje, […] eu gosto
de usar o termo clássico” (Publicitário "CS", entrevista, março 2014).
Analisamos a delimitação/construção do “homem clássico” através de informações
obtidas mediante a realização de entrevistas4 narrativas com a proprietária e com o
publicitário responsável pelo projeto, assim como através da representação gráfica em
materiais de comunicação veiculados na conta do facebook do estabelecimento. Nas falas dos
interlocutores se evidenciou o processo de construção do “homem clássico”, as prescrições de
gênero utilizadas para definir esta representação de masculinidade, assim como algumas
estratégias que culminaram no desenvolvimento do material gráfico de comunicação da
barbearia. Tal material é fundamental na caracterização do estabelecimento, produzindo e
reproduzindo representações específicas de masculinidades e feminilidades.
Acreditamos que as configurações dos materiais gráficos de comunicação da
Barbearia Clube podem ser vistas como uma forma de organização simbólica das
materialidades, que dialogam com sistemas de significados e com práticas culturais presentes
na vida social. Tais configurações representam assim meios a partir dos quais os clientes da
barbearia podem elaborar ideias, no plano individual ou coletivo, sobre suas próprias
masculinidades (SANTOS, 2010). Neste sentido entendemos os materiais de comunicação da
Barbearia Clube como tecnologias gênero (LAURETIS, 1994) que produzem e reproduzem
representações de gênero que participam ativamente da construção das subjetividades dos
sujeitos.
Desta maneira, este artigo procura contribuir para o entendimento do caráter de
construto social das prescrições de masculinidades e feminilidades, assim como para o
entendimento do papel fundamental das materialidades, neste caso o material gráfico de
comunicação da Barbearia Clube, na constituição das identidades de gênero.

2. CONSTRUINDO UMA MASCULINIDADE IDEAL
Segundo o publicitário “CS" responsável pelo projeto da Barbearia Clube, os homens
identificados em pesquisa de mercado como potenciais clientes seriam “homens clássicos”,
descritos da seguinte maneira: “homens que não se encaixam no perfil dos salões de beleza,

As entrevistas ocorreram entre março e abril de 2014. A escolha dos interlocutores está relacionada à
sua atuação destacada e sua representatividade no desenvolvimento do projeto da Barbearia Clube.

4
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espaços predominantemente femininos; frequentador dos melhores bares da cidade; classe
AB; faixa etária mais de 25 anos; foco estreito! O macho” (Boas..., 2009). Nesta descrição do
público-alvo é possível perceber a ênfase dada ao caráter de macho dos supostos futuros
clientes do estabelecimento.
Porém, como evidencia Ellen van Oost (2003), o uso de prescrições de gênero como
diretrizes de projeto é ambíguo, e a definição de um público-alvo caracteriza-se como uma
estratégia dupla de publicitários e designers, que tem como objetivo tanto identificar as
características e desejos desse público como também construí-los. Segundo esta autora
“imagens projetadas de identidades de gênero, já existentes ou mesmo estereotipadas, são
transformadas em especificações de projeto que estão de acordo com símbolos culturais de
masculinidade ou feminilidade”5 (VAN OOST, 2003). Levando em conta as afirmações de
van Oost (2003) o “homem clássico” da Barbearia Clube não seria apenas um reflexo de um
homem real revelado através de uma suposta pesquisa de mercado. Ele também seria uma
representação idealizada de masculinidade, construída a partir de referências e impressões
pessoais dos próprios publicitários sobre ideais de masculinidades e feminilidades.
Segundo Teresa Lauretis (1994) o gênero é o efeito de uma série de representações
sociais construídas a partir de tecnologias de gênero. Segundo esta autora a construção de tais
representações acontecem de forma contínua e ininterrupta na sociedade, estando em um
constante processo de atualização. Desta maneira, De Lauretis (1994), além de evidenciar a
construção social do gênero, também questiona as representações de masculinidades e
feminilidades tidas como fixas e a-históricas.
Como evidenciado por Beatriz Preciado (2008, p. 83), o gênero, para Teresa de
Lauretis, “é o efeito de um sistema de significação, de modos de produção e de decodificação
de signos visuais e textuais politicamente regulados”6. De Lauretis (1994), questiona o
conceito de gênero como diferença sexual, defendendo a ideia de que o de gênero não deve se
limitar a uma visão linear e determinista, onde o sexo biológico figure como principal
determinante das identidades. Segundo esta autora, o gênero é uma construção sociocultural,
um efeito de representações discursivas e visuais que emanam de diferentes tecnologias de
gênero (DE LAURETIS, 1994). A autora evidencia a família, as religiões, a escola, a
medicina, o Estado, as leis, como tecnologias de gênero que participam ativamente da
Tradução livre do original: “Existing or even stereotyped images of projected gender identities are
transformed into design specifications that are in accordance with cultural symbols of masculinity or
femininity.”
6
Tradução livre do original: es el efecto de un sistema de significación, de modos de producción y de
decodificación de signos visuales y textuales políticamente regulados.
5
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construção das representações de gênero. Porém, também chama a atenção para outras formas
de construção dessas representações, como por exemplo a arte, a literatura, a arquitetura o
cinema.
O aporte teórico de De Lauretis (1994) nos possibilita pensar o projeto publicitário
da Barbearia Clube e seu material gráfico de comunicação como tecnologias de gênero, como
representações de gênero que participam efetivamente da construção de masculinidades. Tal
projeto de comunicação não apenas reflete as características de seu público-alvo, mas também
ajuda a construí-las e pode ser entendido como um sistema de significação marcado por
prescrições culturais de gênero, que constrói uma representação idealizada de masculinidade,
o “homem clássico”.
Na sequência deste artigo são evidenciadas algumas das estratégias utilizadas pelos
publicitários para a construção da identidade de gênero do “homem clássico”. Evidenciamos
algumas prescrições culturais de gênero utilizada na delimitação/construção do público-alvo,
assim como algumas estratégias de materialização de tais prescrições no material gráfico de
comunicação da barbearia.

3. O HOMEM “SEM FRESCURA”
O conceito da Barbearia Clube foi desenvolvido a partir de uma suposta oposição
entre as barbearias e os salões de beleza. Em momento algum o “homem clássico” e suas
práticas cosméticas poderiam estar relacionados a um salão de beleza. Em uma das peças de
comunicação (Figura 1) é evidenciada a preocupação em garantir que o “homem clássico” não
acabe, por descuido, indo parar em um salão de beleza. Segundo o publicitário “CS” os salões
de beleza, locais tipicamente femininos, seriam locais com muita “frescura”. Para “CS” era
necessário “desafrescalhar” as práticas cosméticas do salão de beleza. Somente assim elas
poderiam ser oferecidas ao “homem clássico”: “por que a gente precisava apresentar serviços
que não são tradicionais do universo da barbearia, mas que entrasse na frente do nosso cliente
e ele não visse frescura naquilo, eu tinha que 'desafrescalhar' a limpeza de pele” (Publicitário
"CS", entrevista, março 2014).
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Figura 1- Material gráfico de comunicação "Para você não se perder e acabar num salão de beleza". Fonte:
Página Facebook da Barbearia Clube. Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em:
25/07/2015

Há nesta divisão entre “afrescalhadas (os)” e “desafrescalhados” um diálogo com a
metáfora das esferas separadas, tropo criado no século XIX que procurou descrever uma
suposta relação naturalizada entre as mulheres norte-americanas oriundas das classes médias
com a esfera privada. Como uma metáfora, esta separação justificou a distinção marcada pelo
gênero entre dois mundos representados como independentes: o público, destinado aos
homens e o privado, reservado às mulheres (KERBER, 1988). Segundo Linda Kerber (1988,
p.11), “umas das pressuposições de nossa cultura tem sido a de que homens e mulheres vivem
em esferas separadas7”. Para esta autora a metáfora das esferas separadas foi uma construção
social, que naturalizada, dissimulou uma forma de organização social e econômica que
dividiu benefícios de forma desigual entre homens e mulheres.
Porém, a metáfora das esferas separadas não deve ser vista como uma divisão precisa
entre dois mundos representados como público e privado. A força ideológica dessa divisão é
sobreposta a várias instâncias sociais sejam elas públicas ou privadas. Por exemplo, tanto a
marginalização das mulheres na política, quanto a desqualificação do trabalho das operárias
evidenciam que esta divisão é uma metáfora a serviço de complexas relações de poder,
necessitando de um constante esforço histórico para construção e reconstrução de suas
fronteiras (KERBER, 1988).
Tradução livre do original: “One of our culture’s presuppositions has been that men and women live
in separate spheres.”
7
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No caso da Barbearia Clube há um esforço para distinguir entre o que seria um
ambiente mais adequado para homens ou mulheres, baseando-se em uma divisão dicotômica
entre dois universos supostamente diferentes e independentes, o “sem frescura” da barbearia,
e o “com frescura” do salão de beleza. Na Figura 2 é exaltado o caráter “sem frescura” do
“homem clássico” e sua capacidade de se manter inabalável frente as situações entendidas
como perigosas. Há uma hierarquização entre o “homem clássico”, um homem racional,
frente a todos os outros homens, considerados “mentes fracas e irracionais”. Invariavelmente
a atribuição do caráter racional ao homem é uma das formas de construção social das
masculinidades hegemônicas. Santos (2010), evidencia que a imagem masculina é
normalmente definida como racional, em oposição à feminina, considerada emocional. Esta
suposta racionalidade masculina é produzida e reproduzida pelos materiais gráficos de
comunicação da barbearia.

Figura 2- Material gráfico de comunicação "Guia do macho no fim do mundo sem frescura". Fonte: Página
Facebook da Barbearia Clube. Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em:
20/07/2015

Uma estratégia usada pelos publicitários para a distinção entre o salão de beleza e a
barbearia foi a “desafrescalização” de algumas práticas cosméticas realizadas no salão de
beleza. Uma das formas de “desafrescalização” se daria, segundo o publicitário "CS", através
da alteração dos nomes dos procedimentos cosméticos, simplificando e possibilitando ao
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“homem clássico” entender melhor do que se tratava o serviço: “é o mesmo serviço, mas eu
preciso que o cara entenda que não. A gente na verdade tá tentando simplificar pra ele, não é
uma limpeza de pele, é uma ‘faxina’ na cara mesmo, o que você vai fazer, vai tirar o sebo
[...]” (Publicitário "CS", entrevista, março 2014). Na Figura 3 é possível observar o
deslocamento semântico realizado pelos publicitários. Neste anúncio aparece o termo “faxina
na cara” em vez de limpeza de pele.

Figura 3- Material gráfico de comunicação "Faxina na cara". Fonte: Página Facebook da Barbearia Clube.
Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em: 20/07/2015

Porém, a alteração dos nomes de alguns dos procedimentos, sob o pretexto de
simplificar seu entendimento, se configura como um deslocamento semântico, que retira estas
práticas da esfera da vaidade, tida como uma característica feminina, e as insere na esfera da
higiene. Esta estratégia procura acomodar a contradição existente entre o “homem clássico”,
um homem que não deve ser vaidoso, e os produtos e serviços oferecidos pela barbearia,
deslocando tais produtos e serviços da esfera da futilidade para a da necessidade. Este
processo faz parte de uma estratégia de construção de diferenças, que procura reorganizar as
fronteiras daquilo que é entendido como “coisas de homem” e “coisas de mulher”. Seria
segundo a proprietária “MF” uma forma de “desfeminilizar” os produtos e serviços oferecidos
pelo estabelecimento: “para não ficar feminino. Limpeza de pele. Ah eu vou lá fazer uma
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limpeza de pele! Ah, que coisa mais...! Ai você vai fazer uma faxina na cara, o outro já acha
graça, tá precisando mesmo” [...] (Proprietária "MF", entrevista, Abril 2014). Em alguns
materiais gráficos de comunicação é reforçada uma suposta ignorância do “homem clássico”
em relação a práticas cosméticas. Se pressupõe que homens não sabem, ou não devem saber,
os nomes de práticas cosméticas femininas, e que portanto são “frescuras". Em um panfleto
digital da barbearia (Figura 4) é exaltada a suposta ignorância masculina sobre um
procedimento chamado “francesinha”. Porém, se deduz, a partir desse material, que não tem
problema o “homem clássico” não entender do assunto, afinal ele não é um homem de
“frescuras”. Para ele existe a Barbearia Clube, um local “sem frescuras”.

Figura 4- Material gráfico de comunicação "Francesinha". Fonte: Página Facebook da Barbearia Clube.
Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em: 25/07/2015

Fica evidente no material publicitário da barbearia a necessidade de diferenciação em
relação aos salões de beleza. A construção discursiva do conceito do estabelecimento como
um local “sem frescura”, estaria diretamente associada à ideia de que os serviços da barbearia
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só poderiam ser destinados a um “homem clássico”. Este ideal de masculinidade foi
construído, em certa medida, a partir de uma ideia de que homens e mulheres se constituem
independentes um do outro. Assim, como no tropo das esferas, os publicitários não estavam
apenas identificando características intrínsecas aos homens e às mulheres e simplesmente as
utilizando como diretrizes de projeto. Mas sim, analogamente ao evidenciado por Kerber
(1988), construindo diferenças a partir da suposta oposição entre homens e mulheres e seus
respectivos ambientes. Os publicitários da Barbearia Clube determinaram uma fronteira onde
o “homem” clássico”, em oposição às mulheres, foi entendido como um homem “sem
frescura”.

4. O HOMEM “MACHO”
Outra estratégia utilizada para delimitar os contornos, as características do “homem
clássico”, um homem supostamente “sem frescura” foi designá-lo como “macho”:
Tem toda essa camaradagem, é “sem frescura”. Ai foi uma, como que gente traduz o
sem frescura de uma maneira que a gente coloque isso debaixo do nome e ele fique
forte o suficiente para não passar batido. [...] é complicado assim, por que você está
fazendo um negócio que você já tá direcionando para um público que é só, só quero
homem aqui, né? Já tô dizendo aqui não é local para a mulherada. Mas eu não posso
excluir as mulheres do processo de uma maneira grosseira, né? Então a gente
assumiu um slogan que ele foi construído junto com a marca debaixo do nome
Barbearia Clube, né? Barbearia Clube coisa de macho (Publicitário "CS", entrevista,
março 2014).

Na configuração da marca do estabelecimento (Figura 5) é possível ler o slogan
“coisa de macho”. Além de afastar o público feminino do negócio, a marca da Barbearia
Clube também delimita o tipo de masculinidade que deve fazer uso dos serviços.
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Figura 5- Marca corporativa da Barbearia Clube. Fonte: Acervo digital agência de publicidade

Classificar o “homem clássico” como “macho” tem como objetivo se valer dos
vários significados sociais desta palavra. Por um lado, essa associação relaciona
masculinidade à genitalidade, naturalizando heterossexualidade como norma (BUTLER,
2012). Por outro lado, essa designação atribui a esta masculinidade idealizada valores como:
virilidade, força, coragem, poder. Ser “macho” seria um dos atributos fundamentais para o
“homem clássico” ser percebido socialmente como um homem de “verdade”. Em uma de suas
peças gráficas de comunicação (Figura 6), os publicitários evidenciam a condição de “macho”
dos clientes do estabelecimento, afirmando que estes, como “machos”, não devem, ou não
deveriam, aceitar presentes delicados, relacionados ao feminino, como rosas por exemplo.
Para os “homens clássicos”, machos por natureza, existem os brindes “maneiros” da
Barbearia Clube.
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Figura 6- Material gráfico de comunicação "Macho não ganha rosas". Fonte: Página Facebook da Barbearia
Clube. Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em: 25/07/2015

A designação como “macho” não reforça somente a definição da identidade de
gênero do “homem clássico” em oposição às mulheres, mas também a opõe a outros padrões
de masculinidades, como as homossexuais e transexuais, marcações identitárias não
entendidas como clássicas. Nesta oposição era importante afirmar que, mais do que homens,
as pessoas que utilizariam o serviço da barbearia seriam “machos”. Para o publicitário "CS"
esta seria uma definição mais adequada para o público-alvo (Figura 7). Assim, a principal
diferença entre o “homem clássico” e o restante dos homens estaria repousada sobre a relação
“macho”/”homem”:
Para chegar nessa coisa de macho, depois que você vê ele pronto parece óbvio. [...]
só que geralmente se você olhar os negócios que são orientados para o público
masculino todos eles são lugar do homem. [...] mas eu fui lá, não gente, ou a gente
vai entrar nesse negócio pra gente fazer um risco no chão e dizer até ontem só tinha
lugar para homem, de agora pra frente tem um lugar de macho, um lugar sem
frescura (Publicitário "CS", entrevista, março 2014).
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Figura 7- Material gráfico de comunicação "Se for macho". Fonte: Página Facebook da Barbearia Clube.
Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em: 25/07/2015

Nesta relação, “homem” seria um termo genérico que não definiria com muita
clareza o ideal de masculinidade reivindicado como público-alvo da barbearia. Dentro da
hierarquia de masculinidades subentendida pelo publicitário “CS”, o “homem clássico” se
posicionaria sobre todos os outros designados tão somente como “homens”.
Em uma apresentação feita para os seus franqueados, a Barbearia Clube justifica o
uso do termo “macho” por ser “bruto e sucinto”, uma “mídia espontânea”, pois quando se usa
a “palavra macho não tem contestação” (Boas..., 2009). Segundo o publicitário “CS” designar
o público-alvo somente como “homem” poderia suscitar dúvidas ao tipo de masculinidade
que faria uso dos serviços da barbearia.
Definir o “homem clássico” como “macho” supõe uma associação direta entre sexo e
identidade de gênero. Como evidencia Guacira Lopes Louro (2001), esta suposição se apoia
em uma tradição essencialista8, supondo que o corpo biológico expressaria alguma verdade
essencial. Judith Butler (2012, p.38) define este sistema de coerência através do conceito de
inteligibilidade de gênero: “gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e

mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo”.
Este sistema de coerência seria o efeito de uma grade reguladora que institui a

Segundo Weeks (2001), o “essencialismo é o ponto de vista que tenta explicar as propriedades de um
todo complexo por referência a uma suposta verdade ou essência interior. Essa abordagem reduz a
complexidade do mundo à suposta simplicidade imaginada de suas partes constituintes e procura
explicar os indivíduos como produtos automáticos de impulsos internos.”

8
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heterossexualidade como norma, “operando na construção dos contornos corporais e na
fixação dos limites da inteligibilidade corporal9” (BUTLER, 2002, p. 41).
Para Louro (2001) a heterossexualidade é historicamente entendida como “natural e
normal”, e supõe que os sujeitos estão inclinados “naturalmente” a escolher parceiros do sexo
oposto. Porém, esta inclinação não passa de uma construção histórica, necessitando de um
contínuo e dedicado investimento sócio-cultural.
A suposição da heterossexualidade como “normal” foi denominada por Michael
Warner (1991) como heteronormatividade. Segundo Laurent Berlant e Michael Warner
(2002), este conceito designaria a heterossexualidade como natural, projetando-a como um
objetivo ideal ou moral. A heteronormatividade não seria apenas uma forma de regulação da
sexualidade dos sujeitos, mas também um conjunto de instituições, estruturas de compreensão
e orientações práticas que fazem com que a heterossexualidade não somente pareça coerente
como também privilegiada.
Richard Miskolci (2007) afirma que a estrutura da heteronorma se estabelece na
contraposição entre heterossexuais e homossexuais, privilegiando a heterossexualidade e
tornando-a automaticamente compulsória. Para este autor a heteronormatividade direciona a
ordem social, expressando expectativas e obrigações sociais que derivam do pressuposto da
heterossexualidade como fundamento da sociedade.
É possível observar que a Barbearia Clube exclui do seu discurso masculinidades que
não sejam heterossexuais, ou então, que não se alinhem ao estereótipo do “macho”. Segundo
Colling (2011), o sistema de coerência sexo-gênero-desejo produzido e reproduzido pela
heteronormatividade, seria o principal motor da falta de respeito à diversidade sexual e de
gênero. Neste sentido a Barbearia Clube no momento que produz e reproduz a ideia da
heterossexualidade como o padrão do “homem clássico”, desconsiderando outras identidades
que não se enquadram à heteronorma, se configura como um local misógino, homofóbico e
transfóbico.
Segundo Butler (2012) as identidades de gênero estão em um contínuo processo de
construção social. São processos performáticos, que simulam a sua própria naturalidade: o
gênero é “um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente
rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma
classe natural de ser” (BUTLER, 2012, p. 59).
9

Tradução livre do original: “[...] operando en la producción de los contornos corporales o en
la fijación de los límites de la inteligibilidad corporal [...]”
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Conforme já foi dito neste texto, é possível observar que a construção discursiva do
“homem clássico” investe em uma representação de masculinidade que associa os
comportamentos sociais ao sexo biológico, como se o fato de ser heterossexual derivasse, e
dependesse, da sua definição como “macho”. A associação entre o “homem clássico” e o
termo “macho”, cumpriria o papel de suprimir qualquer ambiguidade que repousasse sobre o
público-alvo da barbearia. Na sua construção há uma naturalização quanto à identidade de
gênero, recorrendo-se ao sexo, para dissimular o seu caráter de construto sociocultural e
alinhá-lo a um sistema de coerência que o define necessariamente como “naturalmente”
heterossexual.
Porém, a simples conexão entre o “homem clássico” e o sexo não confere a esse tipo
de masculinidade um caráter de verdade inequívoca. A presunção, por parte dos publicitários,
de uma masculinidade autêntica não passa de efeito de um complexo aparato social designado
como gênero, não existindo assim masculinidades verdadeiras ou falsas, mas sim efeitos
sociais que produzem e reproduzem a naturalização das identidades de gênero (BUTLER
2012). A Barbearia Clube se insere neste aparato social, reafirmando prescrições sobre a
forma mais “correta” de ser um homem “de verdade”, privilegiando arbitrariamente a
heterossexualidade em detrimento a outras expressões de gênero e sexualidade.

5. A UNIVERSALIZAÇÃO DO “HOMEM CLÁSSICO”
O “homem Clássico” foi construído em termos ideais. Essa identidade de gênero foi
definida em oposição a outras tidas como femininas ou efeminadas. Esse tipo de
masculinidade foi naturalizado, alinhando-o a um sistema de coerência onde necessariamente
a sexualidade é determinada pela natureza do corpo sexuado. Como evidenciado por Louro,
(2001), esta “concepção usualmente se ancora no corpo e na suposição de que todos vivemos
nossos corpos, universalmente, da mesma forma”.
O “homem clássico” passa por um processo análogo de universalização, como se os
seus valores e características representassem o “homem universal”. O ideal de masculinidades
construído pelo projeto publicitário da Barbearia Clube é tomado como o padrão segundo o
qual todo homem deve se enquadrar e reproduzir. Esta estratégia se configura como um
processo de construção de hegemonia, que procura fazer do específico o universal.
Na fala do publicitário "CS" há uma generalização das características de um suposto
“homem”: “uma das coisas que homem não gosta é da barulheira de salão, um monte de
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secador ligado, ‘conversera’ de mulher, homem fala menos, né? Não é uma questão de gênero
só, isso é biológico” (Publicitário "CS", entrevista, março 2014). Nesta fala do publicitário
"CS" os hábitos deste suposto “homem” foram tomados inquestionavelmente como os hábitos
dos homens em geral. Aparentemente todos os “homens clássicos” não gostam do barulho de
salão de beleza, não gostam da “conversera” das mulheres. “CS” também naturaliza o
comportamento dos homens, alegando que estes falam menos por serem biologicamente
diferentes das mulheres. Há neste fato uma construção social de desigualdade, dissimulada
como um dado natural, que polariza comportamentos de homens e mulheres.
A proprietária "MF" também ressalta o suposto, e universal, incômodo do “homem
clássico” com os barulhos dos salões de beleza, consequentemente com os barulhos das
mulheres e dos gays:
O ambiente em si, né? O barulho, os cheiros, né? Muito “frufru”, muita, muita
bagunça, sabe o público, o profissional de salão gay, tem bastante, ele é muito
barraqueiro, né? Fala alto, o gestual, as brincadeiras, o assédio profissional mesmo
que tem ali. Isso que eles não gostam. Inda bem que aqui é tranquilo (Proprietária
"MF", entrevista, Abril 2014).

Nesta fala há uma polarização do “homem clássico” em relação a outros padrões de
masculinidade. Segundo “MF”, os homens não gostam dos comportamentos, nem tampouco
de manter proximidade, com homens gays. Se deduz na sua fala que “homens clássicos” são
comedidos, ao passo que gays são “barraqueiros”. A empresária reafirma a oposição entre o
“homem clássico” e os gays apelando para uma visão tradicional e estereotipada da
homossexualidade, e inclusive se sente reconfortada por não existir este tipo de profissional
na barbearia. Há uma estigmatização dos comportamentos que remete à visão homofóbica e
distorcida da “bicha louca”. Segundo Green (2000), tal visão, do homossexual desmunhecado
e efeminado se configura como elemento que contrasta e ao mesmo tempo confirma a
masculinidade hegemônica do “macho” heterossexual.
O arquiteto "CR", elenca os “signos” de masculinidade que foram utilizados para
criar o conceito da barbearia. Aparentemente todos os homens, ou pelos menos os “clássicos”,
gostam de revistas com fotografias de mulheres nuas, cerveja e futebol:
Ai a gente vai para todos os signos dessa masculinidade digamos assim. […] Então é
foto de mulher pelada na parede, é a revista Playboy na mesa, é a televisão passando
futebol, é a cerveja na geladeira (Arquiteto "CR", entrevista, março 2014).
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Os gostos e desejos do “homem clássico”, entendido como um padrão hegemônico,
são naturalizados e universalizados. Subentende-se que não existe outra possibilidade de se
viver a masculinidade, afinal, “homens”, ou melhor dizendo, “homens clássicos”,
necessariamente gostam de cerveja, mulheres e futebol, e automaticamente se identificam
com espaços que lhes ofereçam estes “objetos” de desejo.
O Material gráfico de comunicação da Barbearia Clube produz e reproduz estas
supostas preferências dos clientes. É possível observar a importância da cerveja (Figura 8), de
imagens de mulheres (Figura 9) e do futebol (Figura 11), na configuração de tal material.
Segundo os publicitários estes elementos seriam “chaves” fundamentais para estabelecer a
comunicação entre a barbearia e seu suposto público-alvo.

Figura 8- Material gráfico de comunicação "A cerveja é o único privilégio do homem sobre os animais". Fonte:
Página Facebook da Barbearia Clube. Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em:
20/07/2015

Importante atentar para a forma de representação das mulheres no projeto
publicitário da Barbearia Clube. Uma representação recorrente é a da mulher como produto
consumível pelos homens. Em uma de suas peças gráficas de comunicação (Figura 9) é
possível observar a representação de uma mulher loira que está sentada dentro de uma
geladeira. Há nesta imagem uma relação direta entre o corpo feminino e a cerveja que,
segundo os (as) envolvidos (as) no projeto da barbearia, é a bebida alcóolica preferida pelo
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“homem clássico”. A transformação desta representação feminina em produto de consumo
masculino é reforçada pela frase “a loira da geladeira”. Fazendo alusão ao termo “loira
gelada” (Figura 10), maneira informal utilizada para designar a cerveja em muitas regiões do
Brasil.

Figura 9- Material gráfico de comunicação "A loira da geladeira". Fonte: Página Facebook da Barbearia Clube.
Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em: 20/07/2015

Figura 10- Material gráfico de comunicação "Está na hora de conquistar sua loira". Fonte: Página Facebook da
Barbearia Clube. Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em: 20/07/2015
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Figura 11- Material gráfico de comunicação "Nossa equipe de barbeiros é conhecida como seleção". Fonte:
Página Facebook da Barbearia Clube. Disponível em https://www.facebook.com/barbeariaclube. Acesso em:
20/07/2015

Apesar dos esforços dos publicitários em construir uma masculinidade universal, as
masculinidades, e por isso no plural, não se apresentam com um padrão fixo e a-histórico.
Mesmo existindo padrões tidos como hegemônicos, os valores atribuídos às masculinidades
são compartilhados em contextos culturais específicos. Por mais que existam padrões de
masculinidades que circulem socialmente de forma mais ampla, não é certo que todos os
homens vivam esse padrão da mesma maneira (CONNEL; MESSERSCHIMIDT, 2013).
O conceito de masculinidade hegemônica (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013)
evidencia a historicidade e a instabilidade das masculinidades, o seu caráter contingente e
culturalmente contextualizado, não sendo estas somente diferentes entre si, mas sujeitas a
mudanças frente a tensas negociações sociais. Mesmo padrões de masculinidade tidos como
hegemônicos não podem ser entendidos como coesos e estáticos. Segundo Raewyn Connell e
James Messerschmidt (2013, p. 262), “pesquisas confirmaram fortemente a ideia da
construção histórica e da reconstrução das masculinidades hegemônicas”, assim,
vislumbrando a possibilidade da redefinição das relações de poder e dos ideais de
masculinidade.
Segundo Fábio Henrique Lopes (2014, p. 2), “o universal masculino é uma invenção
histórica, além de estratégia e prática de poder; suas percepções e experiências são forjadas
social e culturalmente”. Desta forma, a reivindicação de qualquer naturalização, ou essência,
que defina a masculinidade como uma experiência coletiva universal deve ser negada. Ao
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contrário do idealizado pela Barbearia Clube, as masculinidades são construídas em contextos
sociais específicos a partir de processos complexos e plurais.

6. CONCLUSÃO
Neste artigo procuramos evidenciar o processo de construção de um tipo específico
de masculinidade, o “homem clássico”, através do desenvolvimento do projeto publicitário da
Barbearia Clube, mais especificamente através da delimitação do público-alvo e da
configuração do material gráfico de comunicação do estabelecimento.
É possível observar que mais do que constatada através de uma pesquisa de mercado,
a masculinidade ideal tida como público-alvo da barbearia foi construída pelo mesmo
processo que pretendia apenas identificá-la. Neste processo de delimitação do perfil dos
clientes, que serviu de base para o desenvolvimento do material gráfico, há a produção e
reprodução de um tipo de masculinidade hegemônica (CONNEL; MESSERSCHMIDT,
2013). Levando em conta a perspectiva dos publicitários da barbearia, o “homem clássico”
seria um homem “sem frescura”, não afeito a frivolidades, construído de modo a não ter
nenhuma relação com o feminino ou efeminado. Em nenhum momento este ideal de
masculinidade poderia se aproximar de qualquer referência feminina ou gay. A
heterossexualidade do “homem clássico” foi afirmada através da sua definição como macho,
estando e acordo com uma lógica que naturaliza e dissimula a construção sociocultural das
masculinidades a partir de uma suposta coerência entre sexo-gênero-desejo. Há na construção
do “homem clássico” um processo de universalização que supõe que todos os homens vivem,
ou deveriam viver, suas masculinidades de uma forma específica.
O projeto publicitário da barbearia constrói uma masculinidade idealizada. Seus
materiais gráficos de comunicação produzem e reproduzem um padrão de masculinidade que,
apesar de hegemônico, não se refere verdadeiramente à vida de nenhum homem. Mesmo que
muitas características do “homem clássico” correspondam à realidade cotidiana, dificilmente
tais características podem ser sobrepostas integralmente a um homem ou grupos de homens
reais. Há na construção desta representação um esforço de hegemonia que procura produzir e
reproduzir, inclusive materialmente, hierarquias e desigualdades de gênero. O “homem
clássico” foi presumido como “macho", naturalizando a construção sociocultural de um ideal
de masculinidade que privilegia um padrão heteronormativo, contribuindo assim para a
contínua atualização e afirmação da sua hegemonia.
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Os estudos de gênero, a partir das perspectivas abordadas neste artigo,
principalmente a partir das ideias de Butler (2012) e De Lauretis (1994)

possibilitam

tensionar o ideal de “homem clássico” construído pelos projetistas da Barbearia Clube. Com
base nessas autoras é possível questionar a suposta ideia de que o sexo biológico seria o
definidor inconteste das identidades de gênero. Tais aportes teóricos também ajudam a
evidenciar a relevância dos Estudos de Gênero para a problematização das masculinidades,
colocando em destaque o seu caráter de construto histórico, portanto contextual e instável.
Além disso, também oportunizam a reflexão acerca do papel fundamental das representações
na construção das identidades de gênero.
A problematização de ideais de masculinidades naturalizados, tidos como fixos,
universais e “normais”, ajuda a desconstruir prescrições de gênero que privilegiam a
heterossexualidade em detrimento de outras identidades de gênero consideradas ilegítimas, ou
então, como nos diz Butler (2012) ininteligíveis. Como evidencia Leandro Colling (2011, p.
15) enquanto a heterossexualidade não for vista como uma forma de imposição, como uma
construção sociocultural privilegiada, “a homofobia e a falta de respeito à diversidade sexual
e de gênero não vão acabar”.
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VIM SÓ PRA VER OS COMENTÁRIOS: OPINIÕES DE LEITORES
NA EDITORIA FOLHA PODER NO FACEBOOK 1
Ângelo Jorge Neckel2
Deivison Moacir Cézar de Campos3
RESUMO
Este artigo investiga as características dos comentários mais curtidos e com maior repercussão
entre os leitores da editoria Folha Poder, do jornal Folha de São Paulo, publicados na página
do Facebook. A pesquisa foi realizada a partir da análise das cinco reportagens publicadas na
editoria durante as eleições presidenciais de 2014, entre 28 de setembro e 27 de outubro de
2014, com maior quantidade de curtidas, comentários e compartilhamentos. Os comentários
foram explorados através da análise de conteúdo a partir das categorias: partidarismo político;
preconceito e discriminação; xingamento. Os conceitos norteadores da pesquisa são: ideologia
(THOMPSON, 1995); interatividade (PRIMO, 2000); redes sociais (RECUERO, 2009);
participação (JENKINS, 2009). A pesquisa conclui que a maioria dos conteúdos dos
comentários sobrepõe a visão de mundo dos leitores às informações jornalísticas. No entanto,
os poucos comentários que sintetizam o tema das reportagens são os mais curtidos, juntos aos
com provocações e os primeiros publicados.
Palavras-chave: Comentários. Eleições. Facebook. Folha Poder. Interação.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda as opiniões expressas por leitores em comentários na
editoria de política Folha Poder, da Folha de São Paulo, no Facebook.Criados em 2010, os
perfis da editoria e do veículo de comunicação no Facebook possuem mais de 360 mil e 4,9
milhões de curtidas respectivamente (FSP, 2015, online). A Folha Poder publica notícias,
reportagens e colunas acerca de política e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os
seguidores da página comentam e opinam sobre as matérias, indicando como pensam e se
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expressam. Além de consumirem as informações, eles participam com posicionamentos
publicizados instantaneamente.
As cinco reportagens da Folha Poder selecionadas para a pesquisa mobilizaram
milhares de leitores à participação. Todas receberam mais de quatro mil curtidas e centenas de
comentários, sendo que uma obteve mais de 13 mil compartilhamentos. A repercussão dos
textos publicados na editoria aponta para a mobilização gerada por temas relacionados à
política. O interesse e a participação dos leitores se intensificaram neste período devido ao
contexto conflituado acirrado pela militância partidária e adesão às candidaturas.
A participação do leitor afeta cada vez mais a centralidade do Jornalismo como fonte
de informações. O público não se contenta apenas em consumir, mas também em produzir e
difundir conteúdo através de comentários e compartilhamentos. Resultado dessa participação,
a interação social entre leitores através de comentários disputa espaço com as informações
jornalísticas. Por vezes, os comentários a respeito de outros comentários recebem mais
atenção do que as matérias publicadas. Com isso, aumentam as chances de o público
interpretar fatos sociais com base em informações e opiniões de outros leitores, ao invés das
informações publicadas por veículos jornalísticos.
Diante do exposto, o artigo investiga quais as características dos comentários mais
curtidos e com maior repercussão dos leitores da Folha Poder, publicados na página da
editoria no Facebook. Para isso, serão analisados os comentários sobre as reportagens
veiculadas na editoria e o conteúdo da opinião expressa neles.
A pesquisa tem nível exploratório e método documental (GIL, 1987), utilizando-se da
análise de conteúdo (HERSCOVITZ, 2007). A amostragem consiste nas cinco reportagens
publicadas entre 28 de setembro e 27 de outubro de 2014, com maior quantidade de curtidas,
comentários e compartilhamentos até o dia 06 de novembro de 2014. Os 30 comentários mais
curtidos e respondidos foram analisados a partir das categorias: partidarismo político;
preconceito e discriminação; xingamento.
Os conceitos norteadores da pesquisa foram:interatividade (PRIMO, 2000); redes
sociais (RECUERO. 2009); participação (JENKINS, 2009); ideologia(THOMPSON,
1995),cujas formas de operação foram utilizadas como aporte metodológico para análise dos
comentários na última seção do artigo devido à identificação de disputas por hegemonia nas
opiniões expressas pelos usuários.
O trabalho está organizado em três seções. Inicialmente são apresentadas as
características das matérias da editoria Folha Poder e das cinco reportagens selecionadas para
a pesquisa. Na seção seguinte, é identificado o perfil dos comentadores da Folha Poder e dos
932

30 comentários mais curtidos e respondidos sobre as reportagens analisadas na seção anterior.
A última seção traz a análise de conteúdo de cada comentário mais respondido dentre as cinco
reportagens.

2. MATÉRIAS MAIS REPERCUTIDAS NA EDITORIA FOLHA PODER
A editoria Folha Poder realiza a cobertura política para as diferentes plataformas da
Folha de São Paulo, propondo-se a investigar e fiscalizar o poder público (FSP, online, 2015).
A editoria está na web desde 1995 (FSP, 2001). No perfil no Facebook, lançado em 2011,
predominam as reportagens factuais (FSP, online, 2015). O perfil publica fotos e redireciona
os leitores para as matérias no site da editoria, além de disponibilizar espaço para comentários
e opiniões do público.Cinco matérias publicadas na Folha Poder foram selecionadas para a
pesquisa.
As reportagens selecionadas têm como títulos: OAB quer cassação de candidatura de
Levy Fidelix por homofobia [29 set. 2014; 4.475 curtidas]; Relatórios técnicos usados por
Dilma para criticar Aécio somem do site do Tribunal de Contas de Minas Gerais [15 out.
2014; 4.771 curtidas];Promotoria aciona Estado de MG por suposta fraude na saúde na
gestão de Aécio [17 out. 2014; 5.229 curtidas]; OAB – DF concede carteira de advogado a
Joaquim Barbosa [21. out. 2014; 5.061 curtidas]; Aécio é o mais votado em Londres, com
75,7% dos votos válidos [26 out. 2014; 4.950 curtidas](FSP, ONLINE, 2015).
As datas das publicações compreendem o período entre o último debate do primeiro
turno das eleições presidenciais de 2014 até o dia seguinte ao término da disputa. Os
candidatos do segundo turno foram Aécio Neves – PSDB, e Dilma Rousseff – PT. A apuração
dos votos indicou a disputa mais acirrada desde 1989, quando o país voltou a ter eleições
diretas (EBC, online, 2014).
Na página institucional da Folha Poder no Facebook são apresentados os títulos das
cinco reportagens, imagens dos personagens dos textos e os nomes dos autores das
fotografias. As reportagens OAB - DF concede carteira de advogado a Joaquim Barbosa,
OAB quer cassação de candidatura de Levy Fidelix por homofobiae MP aciona o Estado de
MG por suposta fraude na saúde na gestão de Aécio são apresentadas com subtítulos que
contextualizam os conteúdos das matérias e indicam os temas das mesmas. Esses são os
únicos instrumentos gráficos de atração para a leitura das matérias no site da Folha de São
Paulo e publicação de comentários.
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Duas reportagens abordam denúncias oficiais contra candidatos: a “suposta fraude na
saúde sob Aécio” e o pedido de cassação de Fidelix por homofobia. A primeira obteve mais
de 13 mil compartilhamentos, índice duas vezes maior em comparação à segunda matéria
mais compartilhada. O texto é o único com o intertítulo “Outro lado”, utilizado quando se
aborda denúncia contra fontes, no caso, Estado de Minas Gerais e Aécio Neves. Na segunda
reportagem, os candidatos citados são filiados a legendas de menor expressão, sendo que o
destaque é a polêmica sobre homofobia.
Dentre as cinco matérias, há uma com teor crítico a candidatos: “Relatórios técnicos
usados por Dilma para criticar Aécio somem do site do Tribunal de Contas de Minas
Gerais”, que traz a polarização em torno de Dilma e Aécio. Por sua vez, a matéria “Aécio é o
mais votado em Londres, com 75,7% dos votos válidos”, potencializa a dicotomia entre os
candidatos por trazer uma informação de apuração de urnas no dia do resultado das eleições.
Em meio à predominância de matérias sobre a disputa eleitoral e críticas a
presidenciáveis, a reportagem “OAB – DF concede carteira de advogado a Joaquim Barbosa”
apresenta um viés diferente. A principal questão do texto é a idoneidade moral de Barbosa,
ex-ministro do STF. Porém, a matéria menciona, em uma única frase, o julgamento de José
Genoíno, ex-presidente do PT, réu no processo conhecido como Mensalão. O fato explica
possíveis divergências eleitorais entre leitores nos comentários.
Consta no Manual de Redação da Folha que o jornal "estimula polêmicas em suas páginas.
Elas devem estar presentes em artigos e críticas se refletir em reportagens e entrevistas" (FSP,
2001, p. 47). Das cinco matérias, três possuem elementos da polarização entre os candidatos
Aécio Neves – PSDB, e Dilma Rousseff – PT. Nas demais, em uma, o tema principal é a
homofobia, com o assunto eleições sendo transversal. Em outra, as informações se
desenvolvem em torno do personagem principal, Joaquim Barbosa. Portanto, a disputa dos
candidatos do segundo turno das eleições e a presença de polêmicas em torno dos temas
corrupção e homofobia despontam como os principais aspectos para a repercussão das
matérias face ao público.
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3. PERFIL DE COMENTADORES E COMENTÁRIOS NA FOLHA PODER
As informações concedidas pelas sete pessoas4entrevistadas nesta pesquisa
correspondem ao perfil médio dos leitores da Folha de São Paulo, adultos, com preferência
por informações sobre política e com mais indivíduos do gênero masculino (FSP, 2014,
online). Responderam ao questionário quatro homens e três mulheres. Eles concluíram o
ensino médio e alguns o ensino superior. A maioria está empregada e/ou está matriculada em
cursos de graduação e com idades entre 20 e 37 anos.
Os principais motivos elencados para seguir a publicação foram a busca por
informações e a predileção pelo tema política. A respeito de outros veículos seguidos no
Facebook, predominaram os sites locais e/ou vinculados à grande imprensa. Um comentador
mencionou páginas para o público identificado com posicionamentos de direita e outro
mencionou blogs identificados com a esquerda. A preferência dos leitores demonstra
reconhecimento à força das marcas na web e à manutenção dos grandes jornais como
referências de informações.
Através de comentários ao jornal, ocorre o processo denominado participação,
definido por Jenkins (2009) como formas de engajamento do público, menos controlado pelos
produtores de mídia e mais controlado pelos consumidores de mídia. Dentre os comentários
de leitores da editoria Folha Poder no Facebook, as mensagens provocativas5 estão dentre as
mais respondidas, a exemplo do trecho “Só quem não acompanha política não sabe...” (FSP,
online, 2015, grifo do autor), retirado de um comentário com 304 curtidas e 40 respostas.
Dessa forma, a maneira como os comentadores se comunicam com o restante do público
mobiliza interatividade. Segundo Primo (2000), esta modalidade de interação mediada pelo
computador, chamada de mútua, não se define apenas pela simples troca ou intercâmbio.

4

Mapeou-se os comentários mais curtidos e respondidos sobre as cinco reportagens,

totalizando 30, escritos por diferentes comentadores. Os autores desses comentários mais
curtidos foram contatados por meio do chat do Facebook para responderem a um questionário
com perguntas a respeito de seus dados de identificação e hábitos de consumo de textos
jornalísticos no site de rede social. Do total, sete indivíduos responderem as questões, sendo
que as informações concedidas por eles foram utilizadas nesta seção.
5

O termo é utilizado ao longo do artigo para designar comentários que chamam a

participação de outros usuários.
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[...] Vai além da ação de um e da reação de outro. Tal automatismo dá lugar ao
complexo de relações que ocorrem entre os interagentes (onde os comportamentos
de um afeta os do outro). Vai além do input determinado e único, já que a interação
mútua leva em conta uma complexidade global de comportamentos (intencionais ou
não e verbais ou não), além de contextos sociais, físicos, culturais, temporais, etc
(PRIMO, 2000, p. 12).

A maioria dos 30 comentários mais curtidos e respondidos foi publicada antes dos
com menos de três respostas, em parte publicados horas ou dias após a disponibilização das
reportagens. Nesse sentido, à medida que comentários recebem respostas e curtidas,
automaticamente as configurações do Facebook classifica-os como “principais” ou “mais
relevantes” (FACEBOOK, 2015, online). Tais mensagens permanecem no topo da página,
contribuindo para serem mais lidas e propagadas em comparação às demais. Assim, é
estabelecida uma relação de temporalidade entre o usuário e a rede eletrônica.
Porém, houve comentários provocativos publicados após os do topo da página e
mesmo assim tornam-se os mais curtidos e respondidos, conforme o comentário realizado no
dia seguinte à matéria6: “Não tem jeito não, podem inventar o que quiser, mas Aécio Neves
será o novo presidente do Brasil. 45 45 45 45 45” (grifo do autor, FACEBOOK, 2015). Esses
comentários que mobilizam a participação dos demais leitores tendem a obter respostas
mesmo sem serem os primeiros publicados após a disponibilização da reportagem na página
institucional da Folha Poder.
A maioria dos comentários analisados tem o foco do tema abordado desviado em
quase todas as respostas dos leitores e a minoria deles diz respeito especificamente ao tema
das reportagens. Os desvios são predominantemente ocasionados por comentários marcados
pela polarização entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, presente também nas matérias sobre
Joaquim Barbosa e a respeito do pedido de cassação de Fidelix por homofobia. Jenkins, Ford
e Green (2014) argumentam que o público adapta, de acordo com seus interesses, conteúdos
reproduzidos pela mídia. Nesse processo, consideram que:
Quando o material é propagado, ele é refeito: seja literalmente, ao ser submetido aos
vários procedimentos de remixagem e sampleamento, seja figurativamente, por meio
de sua inserção em conversas em andamento e através de diversas plataformas. Esse
contínuo processo de transformação do propósito original e de recirculação está
corroendo as divisórias percebidas entre produção e consumo (JENKINS, FORD e
GREEN, 2014, p. 54).

6

Todas as transcrições de comentários e respostas respeitam a grafia original.
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Além da disputa de atenção entre matérias e o conteúdo dos comentários dos leitores,
há desconfiança de parte do público com relação aos veículos jornalísticos. Como principais
causas para curtir e comentar as reportagens, os entrevistados indicaram a validade das
informações publicadas, erros do jornal e sensacionalismo nas matérias. Embora os
entrevistados sigam páginas institucionais da grande imprensa, a maioria critica a
credibilidade da Folha de São Paulo e da imprensa em geral, demonstrando que ainda não
encontraram alternativas de fontes jornalísticas que atendem suas demandas de informação.
Os questionamentos atingem principalmente a linha editorial dos jornais, o apoio à ditadura e
a parcialidade, conforme a seguinte resposta:
Entrevistado: Qual a credibilidade de um jornal que patrocinou a ditadura militar?
Qual o valor de uma imprensa que utiliza seu poder de formação de opinião para
orientar os leitores segundo a filosofia política de seu editorial? A imprensa
brasileira é um grande problema a ser resolvido.

Contudo, comentários com análise e sem desvio de foco do tema das reportagens
também geraram maior proporção de respostas em comparação aos demais, pois estão entre
os três mais curtidos e respondidos de suas respectivas reportagens, conforme comentário a
respeito do texto sobre Joaquim Barbosa: “Se este homem não tem moral, quem tem?”
(FACEBOOK, online, 2015). A publicação obteve 393 curtidas e 18 respostas, sendo a
maioria relacionada à mesma.
A presença de comentadores capazes de suscitar a participação de outros leitores e
sintetizar o conteúdo das reportagens relaciona-se ao fato de que "alguns consumidores têm
mais habilidades para participar dessa cultura emergente do que outros" (JENKINS, 2009,
p.30). A atuação desses usuários ocasiona trocas de mensagens com os outros usuários e o
consequente aumento das conexões entre eles.
Essas relações de interatividade “vão criar a estrutura na qual as representações
formam as redes sociais. Essas conexões, na mediação da internet, podem ser de tipos
variados, construídas pelos atores através da interação, mas mantidas pelos sistemas online”
(RECUERO, 2009, p.40). Apesar de as redes constituírem-se no Facebook, Machado eTijiboy
(2005) explicam que os sites de rede social, “embora necessários para o funcionamento das
trocas comunicativas, não podem ser confundidos como sendo a própria comunidade virtual”
(MACHADO e TIJIBOY, 2005, p. 03). No caso deste estudo, a comunidade refere-se aos
leitores da editoria Folha Poder.
A partir das interações advindas das redes sócias surgem conversações entre os
usuários. Segundo Recuero (2009), osdebates formam-se pela incidência dos pares
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conversacionais. Para descobri-los é “preciso identificar quais mensagens estão relacionadas a
quais outras e qual mensagem à resposta a qual ator. Essa identificação auxilia a perceber
quem fala, com quem e onde” (RECUERO, 2009, p. 265). Os comentários provocativos
geraram mais diálogos apenas na reportagem sobre a “suposta fraude na gestão de Aécio”.
Além disso, o retorno dos autores para responder interlocutores corresponde a mais da metade
dos pares conversacionais na matéria sobre o pedido de “cassação de candidatura de Levy
Fidelix por homofobia”. As outras reportagens resultaram em poucos retornos de autores e
pares conversacionais, não raro isolados. Portanto, quanto mais polêmicos forem os temas das
reportagens, a tendência é haver mais conflitos de opinião e debates.
As reportagens sobre a “suposta fraude sob gestão de Aécio” e acerca da “denúncia
contra Fidelix por homofobia” geraram o maior índice de pares conversacionais dentro das
respostas aos comentários. Um dos exemplos ocorreu nos comentários sobre a matéria a
respeito do pedido de anulação de candidatura de Fidelix:
Usuário A) Apenas disse que ficassem longe dele, simples. Finalizar dizendo
elimina-los seria o único discurso forte mais vc que inventou neh (30 set. 2014, às
21:02).
Usuário B): Quando ele propõe tratamento, ele propõe eliminação da
homossexualidade. Eliminação não eh só matar, é anular, excluir, impor a
heteronormatividade, foi nesse sentido que eu usei a palavra (30 set. 2014, às 21:06).

Os autores dos comentários geralmente participam das respostas em duas
circunstâncias: quando são xingados e ao terem argumentos rebatidos, neste caso,
principalmente nos comentários relativos à homofobia, responsável por sete retornos. Há
ainda os que retornam para reforçar seus posicionamentos, mesmo sem serem provocados. As
indicações convergem com as respostas dos entrevistados, pois cinco declararam responder
aos comentários para debater a respeito de opiniões consideradas interessantes, contrárias, ou
preconceituosas e baseadas em informações falsas.
Entrevistado: O que me leva a responder os comentários é a minha indignação face
algumas situações de homofobia, racismo, misoginia e reprodução de discursos
falaciosos. Tento ao máximo combater tais casos, ou ao menos levar fontes mais
confiáveis de informação àquele que reproduz informações falsas.

Portanto, os leitores tendem a participar e interagir conforme o teor de polêmica dos
temas presentes nas reportagens, mas também de acordo com a credibilidade das mesmas,
sendo esses os elementos iniciais de atração da participação e interatividade dos usuários. Os
debates entre os leitores também foram fomentados pelo dualismo entre os candidatos à
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presidência e tensões sociais. Os perfis de comentário identificados são: os provocativos; os
primeiros a serem publicados; os que sintetizam os temas das reportagens; e os de retorno
para responder a interlocutores, havendo combinações entre os quatro.

4. CONTEÚDOS DOS COMENTÁRIOS MAIS RESPONDIDOS NA FOLHA PODER
A maior parte dos comentários sobre as cinco reportagens da Folha Poder, publicadas
no período das eleições presidenciais de 2014, notabiliza-se pela presença de conteúdos em
apoio a partidos políticos e candidatos, ofensas aos mesmos e aos leitores, além de
manifestarem opiniões preconceituosas. Essas características dos comentários denotam
práticas ideológicas. Thompson (1995) considera ideologia como o tensionamento das formas
simbólicas com relações de poder, independentemente do grau de hierarquia entre os agentes.
Para o autor, “a ideologia opera pelos seguintes meios: legitimação, dissimulação, unificação,
fragmentação e reificação” (Thompson, 1995, p. 81). Todas essas formas de ideologia podem
ser observadas nas respostas, fazendo com que se desviem dos conteúdos das reportagens.
Partindo desse pressuposto, os comentários mais respondidos de cada uma das cinco
reportagens publicadas na Folha Poder foram observados a partir das categorias: partidarismo
político; preconceito e discriminação; xingamento. Ao todo, mapeou-se 163 comentários, dos
quais 137 apontam para as três categorias. Dentre os comentários mais respondidos, todos têm
caráter provocativo, sendo que quatro estiveram dentre as primeiras publicações após a
disponibilização das matérias. Quatro autores desviaram do foco das reportagens. Não
sintetizaram o tema das mesmas, preferindo a crítica a partidos políticos e candidatos.
As configurações do Facebook apresentam as respostas a comentários de acordo com
a ordem cronológica em que foram publicadas(FACEBOOK, 2015, online), sendo que tal
aspecto mostra-se tão importante quanto o conteúdo para a visualização e repercussão. A
primeira resposta geralmente é a mais curtida e após ela a segunda, a terceira, a quarta e assim
por diante, seguindo uma linearidade, enquanto as últimas recebem poucas ou nenhuma
curtida, salvo exceções. Contudo, tal característica não desmobiliza os debates, constituídos
de comentários publicados em diferentes momentos dentre as respostas.
Os principais conteúdos da categoria partidarismo político correspondem à
desonestidade atribuída pelos leitores a Dilma Rousseff/PT e Aécio Neves/PSDB:
“Novamente a Presidenta Dilma MENTIU para os brasileiros no debate...” e “...Aecio fez os
aeroportos no quintal da família toda dele”. Também se destaca a atribuição de ignorância e
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inocência aos interlocutores: “O discurso de acabar com a corrupção colocando corrupto para
fazer isto, ou são muito burros ou safados ou ingênuo, se fizeram tudo isto agora imagine os 8
anos do fhc“; “Caraca como tem gente burra e por isso que vota no PT”. Neste caso, verificase o emprego da fragmentação, isto é, a divisão de grupos ou indivíduos opositores
(THOMPSON, 1995).Esta forma de operação de ideologia também surge pelo expurgo do
outro, a associação negativa de um indivíduo ou grupo, considerado como inimigo: “Pena
quem vota no PT e tao corrupto quanto ele para sustentar um governo tao desonesto ha 12
anos, vergonha dessa raça” (grifo do autor).
Há mais críticas aos dois candidatos do que manifestações de apoio, resultando em
poucos casos de unificação, forma ideológica que se refere a construção de uma identidade
coletiva (THOMPSON, 1995), exceto pela manifestação direta aos presidenciáveis e
legendas: “Dilma13”; “Aécio45”. Nesse sentido, os nomes dos candidatos possuem
quantidades equivalentes de menções, com 18 menções ao nome de Dilma e 15 a Aécio. Com
relação aos partidos, o PT é citado 27 vezes e o PSDB quatro. Os leitores identificados com
Aécio demonstram insatisfação com o governo; enquanto os leitores apoiadores de Dilma
questionam a idoneidade e criticam condutas pessoais do candidato opositor: “O governo nos
ofende a cada dia, nos fazendo de otario.... E mesmo assim 44% dos brasileiros parecem q não
ligam muito”; “COLOCA O NOME DO TEU CANDIDATO NO GOOGLE, E COLOCA
DROGAS, BATER EM MULHER, BÊBADO...”.
A maior incidência de pares conversacionais, constituídos em 28 comentários dentre
os 93 de conteúdo político partidário, resulta de críticas aos candidatos, em detrimento de
partidos políticos e aos próprios eleitores. Nesse caso, a partir de quatro mensagens com tal
conteúdo, todas com a presença de argumentos, surgiram oito respostas, resultando em
debates acerca de assuntos como o passado dos candidatos, denúncias de corrupção, e alianças
com Venezuela e Cuba, conforme os pares conversacionais:
Usuário A) a Dilma foi sim lutadora da esquerda contra o regime militar. E nunca
escondeu isso.! O outro apenas na mamata curtindo praia.(16 out. 2014, às 01:15).
Usuário B) ela lutou sim pela esquerda dos anos 60/70 mas acorda , não era pela
liberdade como esta turma adora dizer, era para colocar no poder uma ditadura de
esquerda que seria mais sanguinária que a militar sonhou em ser algum dia!!!! (16
de out. 2014; às 08:54)
Usuário C) Ta certo mesmo ptzada dos infernos, o jeito é mandar dinheiro pra Cuba
pra fazer aeroporto e portos, os nossos estão ótimos (17 de out. 2014, às 23:41)
Usuário D) E outra falando do Pt e cuba, o digníssimo FHC também fez negócio
com Cuba e Venezuela mas ninguém fala nada (18 de outubro de 2014 às 00:01).
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Os dois pares conversacionais entre os usuários A e B, C e D, além de apresentarem
elementos de fragmentação através da negativação dos candidatos, denotam reificação, que
pressupõe relações de dominação por meio de representação de uma situação histórica como
algo natural e permanente (THOMPSON, 1995). Desse modo, o leitor associa Dilma a uma
“ditadura de esquerda” em um episódio com mais de 50 anos, enquanto outros mencionam
Venezuela e Cuba, países considerados de esquerda. Embora as menções a ambos sejam
relativas a possíveis desvantagens ao Brasil em acordos internacionais atuais, somam-se a
conteúdos de outros comentários, a saber: “Melhor todos estudarem mais sobre...do que ficar
só lendo blog de propaganda política esquerdista de oposição...”; “Quando a esquerdaLha
faLa o´que não deve é democracia, quando é aLguem fora do circuLo esquerdo ai é odio".
A maioria dos comentários extensos, que demonstra insatisfação contra críticas
partidárias a outros argumentos, também desencadeia debates, conforme o exemplo: “A
corrupção existe infelizmente em todo lugar. Mas alguém que diz condenar a corrupção e
defende (e até mesmo trata como heróis) pessoas como José Genoíno e José Dirceu. Não dá
pra ter o meu voto”. A partir do comentário, observa-se a presença das características de
fragmentação e legitimação, essa última definida por Thompson (1995) como a construção de
raciocínios coerentes para justificar relações sociais e persuadir o público em busca de apoio.
Além disso, observa-se que críticas apenas a partidos geram mais debates e insatisfação
comparadas a críticas contra os leitores, evidenciando a militância partidária nas publicações.
Outra estratégia de fragmentação observa-se pelo estilo irônico, com vistas à
deslegitimação de argumentos. Nas frases irônicas, os usuários escrevem o contrário do que
querem dar a entender, valendo-se de afirmações atribuídas a pessoas com pensamentos
opostos. O estilo ainda se faz presente através de perguntas retóricas a posições contrárias,
acompanhadas de trocadilhos, principalmente com a junção dos nomes dos candidatos a
adjetivos depreciativos, como por exemplo: “Hehe....TUCANALHA... Honesta? Hehe...”;
“Aécio Never” ;“Dilmentira”.
Este estilo é reforçado por risadas e emoticons ao fim da maioria das frases e
representados através de caracteres próprios da linguagem da internet. As tentativas de
ridicularização e denúncia de eleitores de diferentes partidos indicam algumas das formas
como a ideologia opera. Ainda, o potencial reativo atenta para o fato de que as pessoas podem
não aceitar as relações de dominação, indicações do dissenso vigente nas relações
contemporâneas (THOMPSON, 1995).
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Nos trechos de comentários de conteúdo preconceituoso, os LGBT7 e beneficiários de
programas sociais são os principais alvos. Atribui-se a autoria de discriminações a membros
de minorias representativas e o recebimento de privilégios: “infelizmente no Brasil existe
defesa só de alguns indivíduos”; “ele se sustenta por bolsas caros amigos”; “Você tem a cara
do bolsa família”; “estamos vivendo numa ditadura gay”. As tentativas de ocultação dos
direitos de ambos os grupos ocorrem por dissimulação, definida por Thompson (1995) como a
negação ou obscurecimento de interesses de dominação. Conforme o autor, a dissimulação
pode ocorrer ainda por deslocamento, utilizado para transferir conotações, no caso negativas,
a grupos, visando disfarçar as intenções dos dominadores.
A desqualificação das reivindicações e direitos de pobres e LGBTs não encontra-se
dentre os conteúdos dos comentários mais curtidos, ficando da metade até o final da série de
respostas. Quase todas as mensagens preconceituosas são publicadas uma abaixo da outra.
Geram pares conversacionais que reforçam a posição, com menções e elogios aos autores. Os
trechos a seguir são de comentários publicados um abaixo do outro em uma das reportagens:
Usuário A) Que crime ele cometeu? Expressar opinião?!; (30 set. 2014, às 01:06)
Usuário B) Deve ser a ala gay da OAB rsrsrs, pq não pediram o impitiman da
Dilmanta pela compra de Pasena? (30 set. 2014, às 05:49)
Usuário C) Engraçado, contra os crimes de preconceito Social e injuria e odio
religioso que o Gean Wuillis prega a OAB não faz NADA (30 set. 2014, às 07:06)
Usuário D) Vc se posicionou muito bem. Aliás, essas eleições está sendo marcada
pelas lutas dos gays e contra o aborto. É só isso que o povo se preocupa. Como se o
pais estivesse ótimo! (30 set. 2014, às 09:02)

Por sua vez, os xingamentos caracterizam-se principalmente pela atribuição de
ignorância e ingenuidade aos interlocutores, conforme a fragmentação recorrente na categoria
partidarismo político, mas proporcionalmente com mais críticas pessoais aos leitores.
Comentários apenas com o xingamento e nenhuma outra palavra geram poucas ou nenhuma
curtida, independentemente de quando são publicados.

O mesmo vale para o uso de

palavrões, principalmente se não acompanhados de conteúdos argumentativos.
Esta é a categoria com o maior número de retorno dos autores dos comentários
respondidos. Eles participam dos pares conversacionais, através de comentários com pontos
de exclamação e palavras escritas em caps lock, representação gráfica para gritos e/ou
tentativas de enfatizar mensagens: “veja os manifestos de fundação dos grupos de esquerda
7

Sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.
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armados em especial a VAR-PALMARES!!!”; “Impeachment é assim que se escreve
topeira!”. A união dos três elementos em um único comentário indica a manifestação do
sentimento de raiva: “Estão sendo investigados e presos, sua BURRA!”.
Nas três categorias de análise, conteúdos isolados, sem argumentos, não repercutem.
Ao contrário, comentários com argumentos ocasionam curtidas em diferentes momentos das
séries de respostas e constituem debates, sendo que os irônicos destacaram-se dentre os que
receberam mais curtidas em comparação a respostas publicadas primeiro. Na maior parte das
vezes, conteúdos relacionados à categoria partidarismo político foram os primeiros a serem
publicados e influenciam o teor das respostas, pois prevalecem nos comentários.
À medida que aumentam as divergências entre comentadores, fomentadas por críticas
irônicas e atribuição de ignorância aos interlocutores, surgem sequências de conteúdos
preconceituosos e xingamentos. O fato evidencia o caráter ideológico do conteúdo dos
comentários, o qual opera na maior parte das vezes através da fragmentação entre leitores
eleitores de Dilma/PT e Aécio/PSDB, reflexo da disputa entre os candidatos no segundo turno
das eleições presidenciais. Estes conflitos foram os principais responsáveis pelo desvio dos
comentários em relação aos temas e conteúdos das reportagens publicadas na Folha Poder.

5. CONCLUSÃO
As informações e opiniões expressas por leitores nos comentários da Folha Poder
geralmente destoam do conteúdo das reportagens publicadas na editoria. Os conteúdos dos
comentários são articulados a partir da visão de mundo dos usuários. Com isso, fomentam
discussões em que prevalecem a tentativa de inferiorizar outros leitores e opiniões opostas.
Assim, usuários opinam com base nos comentários ao invés das informações jornalísticas.
Com isso, o conteúdo dos textos desaparece no decorrer dos debates, pautados pela disputa de
poder simbólico entre os leitores a partir de estratégias de fragmentação e dissimulação
ideológica (Thompson, 1995, p.81), presentes na maioria das respostas.
Dentre os conteúdos que apontam para a fragmentação, isto é, a divisão de grupos ou
indivíduos opositores, destacam-se críticas pessoais aos presidenciáveis através de trocadilhos
com os respectivos nomes e frases irônicas contra partidos políticos, aliadas à linguagem
própria da internet. Os conteúdos com dissimulação, ou seja, a negação ou obscurecimento de
interesses de dominação, estão presentes em comentários preconceituosos contra pobres e
LGBTs, publicados em sequência e que mobilizam conversações entre os autores. Tais
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conteúdos por vezes resultam em xingamentos, determinantes para retornos de comentadores
a fim de responder as ofensas. Essas características constituem a maioria dos pares
conversacionais, desde que estejam acompanhadas de argumentos.
Embora prevaleçam desvios de foco, os poucos comentários que sintetizam o tema das
reportagens são os mais curtidos, juntos aos que mobilizam a interatividade, os primeiros a
serem publicados e os de retorno dos comentadores para responder a interlocutores. Existem
combinações entre os quatro perfis, que demonstram a adaptação dos usuários ao processo de
participação através dos comentários à medida que alguns conseguem provocar interação com
os demais, além de se habituarem às características técnicas de sites de redes sociais.
Os leitores consomem informações jornalísticas, mas também publicam conteúdo a
partir de opiniões pessoais, sobrepondo-as ao teor das matérias. Essas práticas evidenciam a
atribuição de maior relevância dos autores às próprias opiniões, ocasionando debates sem
referências ao tema das notícias. Por outro lado, criticam a credibilidade da grande imprensa
quanto à parcialidade e sensacionalismo, embora os grandes veículos permaneçam como
referências enquanto fontes de informação.
Nesse sentido, matérias com temas polêmicos fomentam a maior participação dos
leitores. As cinco reportagens mais repercutidas durante o período das eleições presidenciais
de 2014 abordaram a polarização política entre Dilma/PT e Aécio/PSDB, denúncias de
corrupção e homofobia. Neste caso, é reforçada a importância dos jornais para o consumo de
informações, mesmo que os temas dos textos sejam utilizados apenas como ponto de partida
para expressão de opiniões e disputas ideológicas.
A estratégia de engajamento da Folha de São Paulo na política nacional para adquirir
influência perante aos leitores e no mercado editorial permanece importante, em vista dos
cliques, curtidas e compartilhamentos mobilizados pelas reportagens da editoria Folha Poder.
Com o advento das redes online, porém, esses desafios dependem da necessidade de atender
as demandas de informação de um novo perfil de leitor, que requer participar por meio de
opiniões, independentemente de reconhecer ou questionar a credibilidade da imprensa.
Os veículos jornalísticos precisam disponibilizar espaço para expressão de
comentários, em vista da reivindicação dos leitores por participação, mas também repensar
como atraí-los para o conteúdo dos textos. Caso contrário, correm o risco de perderem espaço
para opiniões pessoais e propagação de informações baseadas no senso comum. Neste
contexto, insere-se a necessidade de um reposicionamento social do Jornalismo, no qual a
credibilidade e capacidade de adaptação dos profissionais à velocidade do fluxo de
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informações e da recepção da audiência tornam-se cada vez mais importantes frente às
características da internet e transformações do perfil dos consumidores da informação.
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AS MOLDURAS POSSÍVEIS PARA O PETROLÃO:
UMA ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO DE CARTA CAPITAL E VEJA1
FONTES, Giulia Sbaraini2
FERRACIOLI, Paulo3
RIZZOTTO, Carla Candida4
RESUMO
Este artigo tem como objetivo verificar quais foram os enquadramentos realizados pelas
revistas Veja e Carta Capital a respeito da operação Lava-Jato. Enquadramento é um conceito
amplo que começou a ser utilizado no campo da Comunicação nos anos 1980. A primeira
definição do termo dentro do campo foi de Gaye Tuchman (1978), que dizia que o
enquadramento das notícias define e constrói a realidade; a origem do conceito, entretanto,
vem de Erving Goffman (1974), que estudou o framing sob a ótica das ciências sociais.
Foram analisadas, tendo como base as categorias de Robert Entman (1993), as matérias de
capa que faziam referência ao tema, no período de janeiro de 2014 a junho de 2015,
resultando em 9 matérias da Carta Capital e 19 matérias da Veja. A análise forneceu
subsídios para se pensar a relação contemporânea estabelecida entre a mídia e a política, bem
como a pertinência teórica do conceito de enquadramento para a análise da cobertura
jornalística dos fatos políticos.
Palavras-chave: Lava-jato. Enquadramento noticioso. Construção social da realidade.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo5 tem como objetivo verificar quais foram os enquadramentos realizados
pelas revistas Veja e Carta Capital a respeito do escândalo da Petrobras, também conhecido
pelo nome de operação Lava-Jato, escolhido em razão do objeto inicial das investigações:
uma rede de postos de combustíveis e lava-a-jato de veículos usada para lavagem de dinheiro.
A investigação se expandiu e passou a ter foco em um esquema de corrupção na
maior empresa estatal do país, a Petrobras. As investigações apontam que empreiteiras

1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2
Graduanda em Comunicação Social – Jornalismo, UFPR, giuliasfontes@gmail.com.
3
Mestrando em Comunicação, PPGCom/UFPR, ferracioli.paulo@gmail.com. Bolsista Capes.
4Doutora em Comunicação, professora do PPGCom/UFPR, carla_rizzotto@yahoo.com.br. Bolsista
PNPD/Capes.
5Elaborado a partir de pesquisa realizada no âmbito do projeto “Mapeamento e repertório do ativismo digital
brasileiro” - Projeto do Grupo de Pesquisa Comunicação e Mobilização Política do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, que visa discutir o fenômeno do ciberativismo,
considerando as oportunidades políticas, as estruturas de mobilização e os processos de enquadramento
interpretativo
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formavam um cartel e pagavam propina a diretores da companhia para garantir a participação
em licitações. Essa rede durou mais de dez anos e envolvia a participação de doleiros, que
faziam a intermediação entre os agentes públicos e particulares. O envolvimento de
parlamentares e políticos de destaque sempre foi mencionado pela imprensa, mas o foro
privilegiado, que lhes permite serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, retardou a
divulgação dos nomes dessas autoridades até que os inquéritos fossem abertos em Brasília.
A análise aqui realizada parte da ideia inicial, pautada nas imbricações entre o campo
político e o midiático, de que o poder de controlar a opinião pública por parte dos dois
campos – autônomos, porém profundamente dependentes – se dá de modo mais básico a
partir da questão da mediação. As informações consumidas pelo público não são
experimentadas por ele próprio, mas mediadas pelas empresas de comunicação que o público
qualifica como credíveis, e essas empresas não dão publicidade a todos os fatos necessários
para a formação da opinião individual.
A influência na opinião pública por parte da esfera comunicacional é caracterizada
pelo poder de pautar o real. Afinal, sob o aspecto cognitivo apenas consideramos reais, além
das coisas tangíveis, os acontecimentos oferecidos pela compilação de mundo realizada pela
mídia: “neste peculiar idealismo da sociedade contemporânea podemos afirmar, com lógica
mas também com assombro, que o real é o midiático e o midiático é o real.” (GOMES, 2004,
p. 326). Então, “tudo que não conhecemos através de nossa experiência direta são invenções
que adquirem o valor de realidade à medida que são aceitas por consenso” (BADIA; CLUA,
2008, p. 120). Levando em conta esta percepção, adota-se como base teórica deste artigo as
teorias construtivistas do jornalismo, especialmente na voz de Gaye Tuchman (1983), além da
Teoria da Agenda, ponto inicial das discussões sobre o enquadramento, metodologia
escolhida para a análise empírica aqui realizada.
2. A NOTÍCIA COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE
As vertentes mais tradicionais da sociologia colocam que os atores sociais têm a sua
consciência produzida a partir de sua socialização e das características da estrutura social.
Para as vertentes interpretativas, por outro lado, este processo é de troca. A sociedade ajuda
sim a moldar a consciência dos atores sociais. Mas, ao mesmo tempo, apreendendo os
fenômenos, as pessoas os constroem coletivamente, dando forma ao mundo social.
Aplicando estas visões à notícia, aparecem duas vertentes. A partir da sociologia
tradicional autores como Roshco (1975 apud TUCHMAN, 2002) dizem que as definições do
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que é notícia dependem da estrutura da sociedade. A seleção feita pelos jornalistas do que é
ou não notícia refletiria, desta maneira, as preocupações e os interesses da própria estrutura
social. Olhando por este ângulo, as notícias dificilmente seriam capazes de produzir mudanças
nesta estrutura, pois permanecem dependentes dela.
Do outro lado está a abordagem interpretativa, que concebe a notícia como fruto do
trabalho dos jornalistas e dos veículos informativos. Por esta visão, ao mesmo tempo em que
é produto da estrutura social, a notícia participa de transformações nesta realidade. Enquanto
transforma, ela também é transformada. Esta visão é abordada por Tuchman tanto em La
Producción de La Notícia (1983) quanto em As Notícias Como Uma Realidade Construída,
capítulo do livro Comunicação e Sociedade (2002), organizado por João Pissarra Esteves.
No artigo citado, de 2002, Tuchman reitera sua visão da notícia como uma janela para
o mundo. Este conceito atribui ao jornalista a definição do que é ou não notícia, já que ele faz
um recorte da realidade – um quadro – nos relatos, algo que não é simplesmente dado pela
estrutura social. A cada decisão, afirma a autora, os jornalistas reiteram o que acham ser digno
de uma notícia a partir de normas que são invocadas e, simultaneamente, reinventadas.
Da forma semelhante, defende esta abordagem que as notícias não espelham a
sociedade. Ajudam a constituí-la como um fenômeno social partilhado, dado que no
processo de descrição de um acontecimento, as notícias definem e moldam este
acontecimento; tal como as histórias noticiosas interpretaram e construíram o
período inicial do moderno movimento feminista, como uma atividade de ridículas
incendiárias de soutiens. (TUCHMAN, 2002, p. 92).

A autora coloca que esta visão deriva do trabalho de Alfred Schutz (apud
TUCHMAN, 2002), que fala a respeito da chamada “atitude natural”. Segundo ele, no mundo
cotidiano, os atores sociais aceitam os fenômenos como dados, diferentemente da postura
fenomenológica do “por entre parêntesis” proposta por Husserl (apud TUCHMAN, 2002).
Aplicando esta ideia para o jornalismo, Tuchman (2002) coloca que os leitores podem até
duvidar da veracidade dessa ou daquela notícia, mas que a existência das próprias notícias em
si nunca é posta em causa.
Nesta “atitude natural”, dessa forma, os atores observam permanentemente o mundo
em busca de aprendizado e da criação de significações. Os jornalistas, portanto, trabalham
para dar significado à realidade ao identificar certos tópicos como notícias. Duas
características da “atitude natural” descritas pelos etnometodólogos estão neste processo: a
reflexividade e a indexicalidade. A primeira se refere ao pertencimento dos relatos dos
acontecimentos à própria realidade que eles descrevem. Já a segunda trata da capacidade de
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atribuir novos sentidos a relatos aplicando-os em outros contextos. Segundo Tuchman (2002),
estas duas características são inerentes ao caráter público da notícia e também ao próprio
trabalho informativo.
As notícias registram a realidade social e são simultaneamente um produto dessa
mesma realidade, na medida em que fornecem aos seus consumidores uma abstração
seletiva intencionalmente coerente, mesmo podendo descurar certos pormenores.
Quando os consumidores de notícias lêem ou vêem notícias, acrescentam-lhes
pormenores – mas não necessariamente aqueles que foram suprimidos na construção
da história. A abstração e a representação seletivas da informação, e a atribuição
reflexiva de significado aos acontecimentos enquanto notícias são características
naturais da vida cotidiana (TUCHMAN, 2002, p. 96).

A autora cita como exemplo da influência da notícia na realidade o caso Watergate. Se
as conspirações não tivessem vindo a público, por meio dos veículos de comunicação, os
processos judiciais a respeito do caso poderiam não ter sido iniciados. Em última instância, o
presidente dos EUA na época, Richard Nixon, poderia não ter renunciado. A notícia, assim,
tem a capacidade de tornar os acontecimentos públicos e estabelecer as definições de como
eles serão encarados pela sociedade.
Para que uma ocorrência se transforme em acontecimento e, por sua vez, um
acontecimento se transforme em notícia, entretanto, é preciso que o jornalista organize a
realidade que está a sua volta e da qual ele mesmo faz parte. Esta organização aparece
refletida no enquadramento dado à notícia, conforme será visto a seguir.
3. DUAS DIMENSÕES DO AGENDAMENTO
A Teoria da Agenda, que tem como seu marco inicial o estudo de Chapel Hill
realizado por Maxwell McCombs e Don Shaw (1972), evoluiu a partir da tentativa de explicar
a influência que a comunicação de massa exerce na opinião pública. Sua primeira
contribuição foi a comprovação de que os tópicos enfatizados nas notícias da mídia acabam
por ser considerados importantes também pelo público, ou seja, a mídia estabelece a agenda
pública, o que pode ser considerado o estágio inicial da formação da opinião pública.
McCombs (2009) ressalta, todavia, que essa influência não é premeditada, mas resulta da
necessidade que os veículos possuem de selecionar, dentre tantos, alguns poucos tópicos
como os mais salientes do momento.
As evidências sobre a influência midiática providas pela Teoria da Agenda estão
fundamentadas em diversas pesquisas de opinião pública entrecruzadas com análises de
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conteúdo de notícias efetivamente veiculadas na mídia; além de experimentos laboratoriais,
em que ocorrem manipulações dos conteúdos midiáticos de maneira que possam ser feitas
comparações entre os resultados. Mas também faz parte destas evidências o fato de que a
opinião pública também sofre outras importantes influências, e não é unicamente formada
pelos veículos de massa (McCOMBS, 2009).
Partindo da tese de Lippmann (1920) que explica que os veículos noticiosos atuam
como janelas que definem nosso mapa cognitivo do mundo, e que, portanto, a opinião pública
não responde à influência do ambiente social, mas sim do pseudoambiente construído pela
mídia; a Teoria da Agenda se posiciona contrariamente à lei das mínimas consequências,
enfatizando o forte efeito que a comunicação de massa exerce no público. Contudo, “a Teoria
da Agenda não é o retorno à teoria da bala ou hipodérmica sobre os poderosos efeitos da
mídia. Nem os membros da audiência são considerados autômatos esperando para serem
programados pelos veículos noticiosos” (McCOMBS, 2009, p. 24).
De acordo com a disponibilidade psicológica do indivíduo para perceber e dedicar
atenção às mensagens da mídia, ocorre a primeira dimensão do agendamento: a transferência
da saliência do objeto, quer dizer, os temas que recebem ênfase na cobertura midiática
acabam por se tornar importantes também para o público. A segunda dimensão do
agendamento trata da transmissão da saliência do atributo, ou seja, como o indivíduo
compreende os aspectos da cobertura de determinado tópico. De maneira esquemática pode-se
dizer que na primeira dimensão a mídia diz ao indivíduo sobre o que pensar, enquanto na
segunda dimensão ela diz como pensar sobre os assuntos. (McCOMBS, 2009).
Para compreender o agendamento de atributos é essencial discorrer a respeito do
processo de enquadramento (framing). Assim como o fotógrafo escolhe uma parte menor de
um plano geral para enquadrar, de forma a passar uma mensagem, o jornalista também
seleciona um aspecto percebido da realidade e o enfatiza de tal maneira a torná-lo mais
saliente. O enquadramento é a metodologia escolhida para a análise da cobertura noticiosa
realizada pelos veículos Veja e Carta Capital e será detalhado no próximo item.
4. ENQUADRAMENTO NOTICIOSO
O conceito de enquadramento é amplo. No campo da Comunicação, ele começou a
ser utilizado nos anos 1980, porém sem uma fundamentação teórico-conceitual definida para
a ideia de frame. Dos anos 1990 em diante, os pesquisadores passaram a buscar uma
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estruturação conceitual para a área. Atualmente, há diferentes noções do termo, de acordo
com paradigmas distintos.
A primeira definição do termo dentro do campo da Comunicação foi de Gaye
Tuchman (1978): “as notícias impõem um enquadramento que define e constrói a realidade”.
A origem do conceito, entretanto, vem de Erving Goffman (1974), que estudou o framing sob
a ótica das ciências sociais, tratando da organização das experiências dos indivíduos através
das interações cotidianas.
O uso mais frequente do conceito de enquadramento no campo da Comunicação e,
especialmente, nas pesquisas na área do Jornalismo é relacionado a análises de conteúdo.
Observando enunciados e discursos, o pesquisador procura compreender como a realidade foi
enquadrada a partir de uma perspectiva específica. Dessa maneira, os frames possuem uma
dimensão política: eles podem definir problemas e propor soluções, ou mesmo fazer
julgamentos morais sobre um tema. O enquadramento, de acordo com Entman (1993), não
está só no emissor. O framing, para ele, perpassa todo o processo comunicativo, envolvendo
interlocutores, texto e cultura.
Diante deste panorama, é objetivo deste artigo realizar análise de enquadramento das
notícias publicadas a respeito do escândalo da Petrobras nas revistas Veja e Carta Capital ao
longo do ano de 2014 e primeiro semestre de 2015. Fazem parte do corpus da pesquisa as
matérias de capa que fizeram referência ao tema dentro do referido período, totalizando 9
matérias na Carta Capital e 19 na Veja. A pesquisa é conduzida através das categorias
sugeridas por Entman (1993), quais sejam: a definição particular do problema, interpretação
causal, avaliação moral e recomendação de tratamento. Essas categorias geraram um livro de
códigos elaborado a partir da observação da descrição do fato, através da utilização de
elementos linguísticos e imagéticos, da caracterização dos envolvidos e referência às bases
partidárias e dos julgamentos e possíveis consequências.
Em primeiro lugar foram identificadas as fontes, bem como as citações de fala
pública, ou seja, declarações oriundas de materiais públicos não elaboradas exclusivamente
para a matéria em questão. Para os dois itens serviram os seguintes códigos: [1] autoridades,
sejam elas do poder executivo ou da Petrobras; [2] políticos; [3] Ministério Público; [4]
investigados pela operação; [5] analistas independentes, como professores universitários e
consultores, e [6] populares e testemunhas.
Em seguida foi verificado se a matéria promovia ou não a definição do problema, e,
nos casos positivos, foram identificados os problemas a seguir: [1] envolvimento de todos os
partidos no esquema de corrupção; [2] a impunidade dos corruptores, que influencia o
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aparecimento de mais casos de corrupção; [3] futuro (político) da Petrobras em jogo; [4]
efeitos da operação no mundo político, ressaltando que as investigações estão gerando efeitos
na disputa política partidária; [5] esvaziamento do discurso da esquerda, sinalizando que a
esquerda deve pensar em uma nova forma de governo, abandonando a política de coalisões;
[6] a relação promíscua entre empresas e políticos, e [7] tentativa de sabotar a operação LavaJato.
Relacionados à definição do problema, em seguida aparecem a descrição das suas
causas e o apontamento de possíveis soluções. Para as causas foram percebidas: [1] falta de
punição adequada; [2] o uso político das delações; [3] o envolvimento de todos os partidos na
corrupção, que em algumas matérias havia aparecido como problema, mas, em outras, é
apontado como causa de outro problema descrito, e [4] descrevendo o projeto de poder do PT
como causador dos casos de corrupção. Verificou-se ainda o apontamento das seguintes
soluções: [1] agilidade da justiça na identificação e punição dos envolvidos; [2] a proibição de
doação de empresas; [3] a continuidade das investigações, mostrando confiança no trabalho
de Moro e Janot6, e [4] a construção de uma nova esquerda.
Por último, como julgamento moral ou posicionamento diante do problema descrito
percebeu-se: [1] ceticismo; [2] esperança de punição dos envolvidos; [3] defesa do patrimônio
nacional, ou seja, impedir que a Petrobras ou o executivo percam a importância, e [4]
condenação prévia do PT como principal responsável pela corrupção.
A relação entre os problemas, suas causas e possíveis soluções é diversa,
possibilitando que para um mesmo problema sejam descritas causas diferentes, que uma
mesma relação causal seja apontada para problemas diversos, ou ainda, que uma única
solução seja considerada ideal para resolver problemas não equivalentes. Acreditamos que o
encadeamento entre essas categorias seja melhor compreendido a partir da descrição
exemplificativa de uma matéria analisada.
Na matéria da Carta Capital de 1 de abril de 2015, intitulada "O ônus coletivo", por
exemplo, o texto aborda a questão sob a ótica do esvaziamento do discurso de esquerda. O
PT, como grande partido de esquerda que alcançou o poder e foi alvo de inúmeros
escândalos, gerou uma percepção de que a esquerda não é mais uma alternativa. Isso é
exemplificado pela reportagem ao narrar um xingamento sofrido por um ciclista, baseado na
mera suposição de que andar de bicicleta é ser de esquerda e, portanto, estar envolvido na
corrupção que destrói o Brasil. A causa apontada para esse problema pela revista é o uso
6Na Carta Capital a menção direta a Moro e Janot ocorria constantemente, enquanto a Veja nem sempre
personificava os responsáveis pelas investigações.
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político das investigações, principalmente o vazamento de trechos isolados das delações
premiadas e dos testemunhos. Assim, mesmo que a investigação aponte o envolvimento de
diversos partidos, é o PT quem sempre ganha destaque, o que leva ao desencantamento com o
partido. O texto aborda a questão de maneira cética, destacando a incapacidade do PT em
assumir seus erros e o espaço já tomado pelos evangélicos e líderes conservadores. A solução
que a Carta Capital propõe seria a construção de uma nova esquerda, ou seja, a reunião de
parcela da sociedade que comungue desses ideais e construa um projeto viável e que respeite
os valores de esquerda.
Em seguida apresenta-se o resultado comparativo da análise realizada, a fim de
esclarecer o enquadramento de cada uma das revistas, verificando como as diferentes
posições ideológicas assumidas por cada veículo transparecem nas suas páginas.
5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: A LAVA-JATO NAS PÁGINAS DE VEJA E
CARTA CAPITAL

A primeira diferença notável diz respeito ao espaço dedicado ao assunto. Enquanto
na Carta Capital o assunto recebeu destaque de capa em 9 edições no período analisado, na
Veja a capa foi dedicada à Lava-Jato 19 vezes. As 19 matérias da Veja ocuparam um espaço
de 155 páginas, o que representa uma média de pouco mais de 8 páginas por matéria, sendo
que a maior - “Como o PT está afundando a Petrobras” - foi apresentada em 16 páginas. As 9
matérias de Carta Capital totalizaram 95 páginas, com uma média um pouco maior que a de
Veja, 10,5 páginas. A maior delas ocupava 17 páginas.
Quanto às fontes utilizadas, é possível visualizar as diferenças no Gráfico 1:
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Gráfico 1 – Fontes utilizadas

A Carta Capital não cita fonte alguma em 3 matérias (mais de 30% do total) e a Veja
não cita fontes em 5 das 19 matérias (pouco mais de 26% do total). O que mais chama atenção
é o grande espaço que Veja dedica aos investigados, usados como fonte em 9 matérias;
enquanto a Carta Capital não os cita nenhuma vez. A Veja também é a única a conceder
espaço para populares e testemunhas.
É frequente também a utilização de falas públicas, originadas em outros contextos
que não o da elaboração da reportagem, como se vê no Gráfico 2:
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Gráfico 2 – Fala pública

A Veja não utiliza nenhuma fala pública em 7 matérias e a Carta Capital não o faz
em 3 matérias. Nota-se que este é um recurso bastante utilizado pela Veja – 25 vezes -, sendo
que a maior parte das vezes são citadas falas de políticos e dos investigados pela operação. A
Carta Capital utiliza com uma frequência menor, tendo dado espaço 3 vezes a políticos, uma a
autoridades, uma ao Ministério Público e uma aos investigados.
Passando agora às categorias de Entman, o ponto de partida da análise se localiza na
definição do problema, que divide-se em 7 códigos, conforme mostra o Gráfico 37:

7Optou-se pela utilização de um “bubble chart”, uma vez que este tipo de gráfico relaciona três variáveis: no
eixo x estão localizados os códigos; no eixo y, a frequência de acontecimentos em números absolutos. Porém, já
que o número de textos analisados de cada um dos veículos não é equivalente, faz-se necessário demonstrar
também a porcentagem de aparecimento de tal código para cada revista, o que é feito através do tamanho das
bolhas.
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Gráfico 3 – Definição do problema

Aí notamos que a Carta Capital definiu o problema com igual frequência para o
envolvimento de todos os partidos, a impunidade dos corruptores, o futuro da Petrobras e os
efeitos da operação no mundo político; o esvaziamento do discurso de esquerda aparece com
uma frequência um grau abaixo; enquanto a relação promíscua entre empresas e partidos e a
tentativa de sabotar a operação Lava-Jato não aparecem nenhuma vez. A Veja, ao contrário,
apresenta como problema a relação promíscua entre empresas e partidos na maior parte das
vezes (10 vezes), dando pouco ou nenhum espaço para o envolvimento de todos os partidos, a
impunidades dos corruptores, a tentativa de sabotar a operação e, como era de se esperar de
um veículo que assume uma posição ideológica à direita, o esvaziamento do discurso de
esquerda. As duas publicações tratam de maneira equivalente, em termos de frequência, as
implicações da operação no mundo político e o futuro da Petrobras. Em termos de conteúdo,
entretanto, quando a Veja define o problema em relação ao futuro da Petrobras há um enfoque
predominante em mostrar como o PT estruturou uma rede que permitiu o desvio de dinheiro
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público e sua perpetuação no poder, enquanto a Carta Capital se preocupa com a possibilidade
de privatização da empresa.
A cada um desses problemas está ligada uma ou mais causas, que são relacionadas
no Gráfico 4:

Gráfico 4 – Causas do problema

A Carta Capital não apresenta as causas do problema em uma das matérias, intitulada
“As 750 obras de Youssef”, na qual traz uma relação com todas as obras em que Youssef se
envolveu, e apenas no parágrafo final apresenta esperança nas investigações. Nas demais, a
causa mais frequente é o uso político das delações, seguido da falta de punição adequada e do
envolvimento de todos os partidos.
Já a Veja, que também não apresenta relações causais em uma das matérias, cita uma
única vez a falta de punição adequada como causa da impunidades dos corruptores (problema
2); o envolvimento de todos os partidos aparece como causa em 4 matérias, uma vez
relacionado ao futuro da Petrobras (problema 3), duas vezes gerando efeitos no mundo
político (problema 4) e uma vez ocasionando a relação promíscua entre empresas e partidos
(problema 6); mas a causa que mais aparece é o projeto de poder do PT, num total de 15
vezes. Por exemplo, na reportagem “Os segredos do empreiteiro” do dia 25 de fevereiro de
2015, o projeto de poder do PT é apontado como causa da relação promíscua entre os
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partidos: “As agruras dos PT com o petrolão são fruto do mesmo pecado original que
produziu o escândalo do mensalão: a ideia assombrosa de que o partido pode se servir do
Estado como se fosse sua propriedade, das leis como se existissem apenas para os outros e das
instituições como bombeiros de suas eternas crises.”
O item seguinte diz respeito à proposição de possíveis soluções para os problemas
apontados. Duas matérias da Carta Capital não apontam solução alguma, enquanto oito
matérias da Veja também se eximem de pontuar possíveis saídas para as situações descritas.
As restantes geraram o seguinte resultado (Gráfico 5):

Gráfico 5 – Soluções para o problema

Ambas as publicações falaram que a continuidade das investigações representa o
melhor caminho possível para solucionar os problemas descritos, demonstrando confiança na
operação do Ministério Público, como exemplifica o seguinte trecho, da reportagem da Veja
de 29 de abril de 2015, “Empreiteiro arrasta Lula para o meio do escândalo”: “Dependendo da
decisão, a segunda turma do STF, presidida pelo ministro Teori Zavascki, pode mudar os
rumos da operação Lava-Jato”. As duas também apontaram, ainda que em menor grau, que
uma maior agilidade da justiça poderia dar conta de resolver a impunidade dos corruptores –
no caso da Veja – ou de garantir punição adequada para todos os partidos envolvidos – no
caso da Carta Capital. Esta última propõe ainda a proibição de doações de empresas como

959

solução para a impunidade dos corruptores (“A doce vida do corruptor”, de 23 de abril de
2014) e a construção de uma nova esquerda como maneira de resolver o esvaziamento do
discurso de esquerda (“Os papeis de Duque”, de 1 de abril de 2015).
A última categoria analisada (Gráfico 6) - e sem dúvidas a que fornece maiores
indicativos sobre as diferenças ideológicas dos dois veículos jornalísticos - trata do
julgamento moral, ou seja, da maneira como as revistas se posicionam política ou
ideologicamente diante do problema descrito.

Gráfico 6 – Julgamento moral
A Carta Capital demonstrou na maior parte das vezes (55,5%) estar esperançosa de
que os envolvidos no escândalo de corrupção serão punidos. Outras vezes saiu em defesa do
patrimônio nacional, ressaltando a importância do poder executivo e da Petrobras como
empresa pública. Demonstrou, também, em duas matérias, seu ceticismo em relação ao
andamento do caso, como exemplifica a reportagem “O poder do doleiro”, de 16 de abril de
2014, que diz: “O ecumenismo de Youssef é uma arma deste jogo. Quem terá coragem de
investigar a fundo um doleiro acusado de lavar 10 bilhões de reais e que tem sido generoso
com todos os espectros políticos há no mínimo duas décadas? Talvez a máxima prevaleça: as
CPI's ladram, Youssef passa”.
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A Veja, por sua vez, de maneira numericamente equivalente, se mostrou às vezes
cética, às vezes com esperança que as investigações resultem em punição adequada. Porém,
na maioria de suas reportagens de capa – quase 79% - condenou previamente o PT como
exclusivo responsável pelos acontecimentos, frequentemente personificado nas figuras de
Dilma Rousseff e Lula, como é possível perceber até mesmo nos títulos de capa: “Como o PT
está afundando a Petrobras” (9 de abril de 2014), “Eles sabiam de tudo” (29 de outubro de
2014, em uma referência à Dilma e Lula, na polêmica capa da véspera do segundo turno das
eleições presidenciais), “A operação Lava-Jato e o PT” (10 de dezembro de 2014) e
“Empreiteiro arrasta Lula para o meio do escândalo” (29 de abril de 2015). Este trecho é
significativo: “Por razões que precisam ser diligentemente apuradas, Lula e Dilma usaram seu
poder – ou deixaram de usá-lo – de uma maneira que, ao fim e ao cabo, favoreceu o grupo que
extraía propinas de obras da Petrobras” (“De: Paulo Roberto, Para: Dilma Rousseff”, 26 de
novembro de 2014). Duas semanas depois, acusação semelhante acontece: “O doleiro
[Alberto Youssef] já afirmou que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff sabiam
da existência da quadrilha na Petrobras. As novas declarações indicam que, além de saberem,
eles podem ter se beneficiado política e eleitoralmente do esquema” (“A operação Lava-Jato e
o PT”, 10 de dezembro de 2014). A condenação de Lula apareceu até em um infográfico na
matéria do dia 4 de fevereiro de 2015, “Reação em Cadeia”, que dizia: “Na conta de Lula –
Os principais envolvidos no caso do petrolão têm em comum a ligação estreita com o expresidente”.
De maneira geral, a relação que mais aparece nas matérias analisadas em Veja é a
que encadeia o problema número 6, “relação promíscua entre empresas e políticos”, com a
causa número 4, “projeto de poder do PT”. O que se pôde perceber é que os textos da revista
enquadram a corrupção na Petrobras como o problema principal, na forma de troca de favores
entre políticos e empreiteiros. De acordo com a revista o dinheiro seria utilizado para
financiar as campanhas eleitorais. A matéria de 25 de fevereiro deste ano, por exemplo, diz:
“Com mais de uma década de parceria com o PT, Ricardo Pessoa se ressente da falta de
solidariedade dos políticos que, garante ele, receberam ajuda financeira em campanhas”. Tais
políticos, de acordo com o texto, seriam integrantes do Partido dos Trabalhadores que, depois
da prisão do empreiteiro, o deixaram sem apoio.
A troca de favores entre empresários e políticos com dinheiro público seria, então, a
maneira que o PT encontrou de garantir a sua permanência no poder. A revista compara o
“Petrolão” ao escândalo do “Mensalão”, que comprava o apoio dos parlamentares no
Congresso também com dinheiro desviado do Estado. Dentro desta relação aparece
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constantemente o julgamento moral número 4, “condenação prévia do PT”. Por mais que as
próprias investigações tenham apontado a participação de políticos de outros partidos, a
publicação coloca o Partido dos Trabalhadores como principal mentor do esquema, sem
provas judiciais e com base, principalmente, nas falas dos investigados em acordos de delação
premiada. O argumento é de que, na delação, o investigado assina um termo em que se
compromete a dizer a verdade e provar tudo o que disse, em troca de ter uma diminuição na
sua punição. Este julgamento aparece na maioria dos textos, algumas vezes acompanhado do
número 2, “esperança na punição dos envolvidos”.
Na Carta Capital, por sua vez, as definições do problema mais identificáveis
corresponderam ao envolvimento político de todos os partidos na corrupção e ao futuro da
Petrobras em jogo. As reportagens analisadas ou debatiam a premissa de que todos os agentes
políticos se envolvem em práticas corruptas ou analisavam as implicâncias das investigações
na empresa estatal.
As causas desses problemas foram a falta de punição adequada dos envolvidos, em
decorrência da lentidão e ineficiência do Poder Judiciário e dos outros atores envolvidos e que
acaba por estimular a permanência de comportamentos ilícitos; e o uso político das delações,
como os vazamentos seletivos, que foi apontado pela publicação como uma prática que
poderia interferir no andamento das eleições e na situação econômica da Petrobras
(especificamente com o fortalecimento do discurso que pede a privatização da companhia).
O posicionamento predominante da revista era a esperança de punição dos
envolvidos, uma vez que as matérias deixavam claro que as investigações continuariam e
iriam descobrir novas irregularidades, a serem punidas pelo Judiciário. Esse posicionamento
está intimamente relacionado à solução apontada com mais frequência pelo semanário, que é
a continuidade das investigações. A publicação deixa claro que o trabalho da Força-tarefa de
procuradores e de policiais federais é a solução para o problema apontado. As citações
contantes e nominais ao juiz Sérgio Moro e ao procurador geral da República Rodrigo Janot
embasam, ainda mais, a crença na solução desses problemas que afetam a democracia
brasileira.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes dados não apontam grandes surpresas, afinal, é sabido que as duas revistas
possuem posições ideológicas opostas, esta foi, inclusive, a razão da escolha delas como
objetos desta pesquisa. Da Veja, de direita, era esperada a condenação do PT como grande
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responsável pelos casos de corrupção que assolam o país. Da Carta Capital, de esquerda, já se
podia prever que o foco das matérias não recaísse sobre o PT, mas que outras causas fossem
apontadas para o problema da corrupção.
Ainda assim a análise mostrou a maneira como as publicações utilizam os recursos
jornalísticos para construir o enquadramento. A utilização frequente dos investigados como
fonte pela Veja, por exemplo, se opõe ao tratamento que a Carta Capital dá a esses
personagens, aos quais não é atribuída nenhuma credibilidade para embasar as matérias. Por
outro lado, esperava-se que o enquadramento da Carta Capital acompanhasse o discurso de
esquerda que insiste em mostrar como a investigação desrespeita os direitos básicos dos
envolvidos e viola várias regras de processo penal. Porém, neste ponto percebeu-se que a
Carta Capital, assim como a Veja, dá crédito à Força-tarefa e ao juiz Sérgio Moro.
A importância desta análise recai no fato de que ela forneceu subsídios para se
pensar a relação contemporânea estabelecida entre a mídia e a política. Tendo como base as
teorias construtivistas do jornalismo foi possível observar que as notícias moldam os
acontecimentos, se constituindo como um “fenômeno social partilhado” (TUCHMAN, 2002,
p.92). É por isso que o mesmo acontecimento é enquadrado de maneiras tão diferentes pelos
dois veículos.
Fundamental ressaltar, porém, que os acontecimentos, ainda que formados por
elementos exteriores ao sujeito, só adquirem sentido através do sujeito, ou seja, é o sujeito
quem constrói e reconhece o acontecimento, através de um processo de intertextualidade,
relacionando um fato com outros fatos, e assim determinando o acontecimento como
fenômeno social (ALSINA, 2009, p. 116). A interação da mídia com a sociedade, então, se dá
num processo circular: o fato social é visto pela mídia como um acontecimento, então é
transformado em notícia e transmitido para a sociedade, que enxerga esse produto midiático
como um acontecimento social.
Partindo da visão de Alsina (2009), a notícia é sempre um produto mediado pela
instituição comunicativa, ou seja, através do enquadramento dos acontecimentos, a mídia
expressa a sua própria valoração do fato. Com base nas concepções acerca do acontecimento e
da notícia, pode-se perceber que o jornalista desempenha, além dos já tradicionais papeis de
selecionador (gatekeeper) e de defensor (advocate)8, também o papel de produtor da realidade
social.

8Este modelo surgiu no contexto da discussão a respeito do mito da objetividade jornalística e prega que o
comunicador não é um indivíduo acético, mas intencional.
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Mas mesmo diante de tais conclusões, não podemos cair na falácia explicada por
Gomes (2004) de assumir a fragilidade intelectual e moral do público, definindo-o como uma
esfera passiva, e, de outro lado, assumir a maldade deliberada dos proprietários das empresas
de comunicação em manipular a opinião pública. Os receptores constroem uma compreensão
de si mesmos, do tempo e do espaço através da sua interpretação dos conteúdos simbólicos
mediados (THOMPSON, 2008).
Como mérito da pesquisa, destaca-se, especialmente, a pertinência teórica do
conceito de enquadramento para a análise da cobertura jornalística dos fatos políticos. Ainda
que seja um conceito em construção, como visto, ele é capaz de fornecer um instrumental
eficiente para compreender como o jornalismo procede na transformação do fato social em
notícia. Esta base teórico-metodológica pode ser útil para a análise da cobertura das mais
diferentes temáticas, consolidando este modelo analítico como uma via de desenvolvimento
do campo de pesquisa em comunicação e política.
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OS MEDIA POPULARES DE MASSA E O REFERENDO SOBRE A INTERRUPÇÃO
VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ EM PORTUGAL1
Marcelo Valadares 2
RESUMO
Este artigo analisa como a imprensa popular de Portugal acompanhou o referendo que
perguntou à população sobre a legalidade da Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG), que
aconteceu no ano de 2007, naquele país. Estuda o discurso midiático e a relação deste
acontecimento com o desenvolvimento da democracia a partir da legitimação de um processo
requerido por diversos movimentos sociais. Utilizou-se como metodologia a Análise de
conteúdo e a Análise Crítica do Discurso. Os jornais Correio da Manhã e Jornal de Notícias,
ambos de grande circulação em Portugal, foram os objetos de pesquisa. Observou-se que há
diferenças bastante efetivas entre os discursos e as posições destes jornais, transitando entre o
conservadorismo e a politização do tema em pauta, variando de acordo com a linha editorial
de cada publicação. Entretanto, observou-se que ambas se limitam a uma ideia de democracia
representativa para debater o sistema político ao qual estão inseridas.
Palavras-chave: Democracia, Imprensa Popular, Aborto, Portugal.
1. INTRODUÇÃO
(…) perhaps capitalism, modern democracy's non identical birth twin and always
the more robust and wily of the two, has finally reduced democracy to a "brand," a
late modern twist on commodity fetishism that wholly severs a product's salable
image from its content. Or perhaps, in the joke on Whiggish history wherein the
twenty-first century features godheads warring with an intensity that ought to have
been vanquished by modernity, democracy has emerged as a new world religion—
not a specific form of political.
Brown, Wendy. We are all democrats now… 2011.

O trecho, escrito por Wendy Brown (2011), conjuga-se com o que o escritor José
Saramago proferiu, em 2008, em uma palestra dada em São Paulo, em que dizia “Tudo se
discute neste mundo. Menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a
1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VII Encontro de Pesquisa em

Comunicação – ENPECOM.
2
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Universidade de Coimbra (reconhecido como doutor em Ciência Política pela UFMG).
E-mail: marcelo_valadares@hotmail.com. Financiado pela FCT com participaçãoo do Fundo
Social Europeu.
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Democracia. A Democracia está aí, como se fosse uma espécie de Santa de Altar de quem já
não se esperam milagres. Mas que está aí como uma referência. Uma referência. A
Democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia
sequestrada, condicionada...”3. Ambas passagens nos levam a questionar sobre o fato da
democracia, apesar de ser referida em diversos discursos, está, em muitos deles, desprovida
de conteúdo político, vazia quanto ao seu valor histórico, descontextualizada e sem o seu
fundamento de “poder para o/do povo”.
Considera-se que o discurso sobre democracia quando descontextualizado, integra
em si conteúdos políticos específicos, no sentido em que a sua retirada do contexto histórico
e social leva a fortalecer posições conservadoras. O jornalismo, nesta conjuntura, pode ser
utilizado, consciente ou inconscientemente, como instrumento de fortalecimento da
representação hegemónica da democracia. No caso do referendo da Interrupção Voluntária
da Gravides (IVG), em Portugal, houve entre os jornais analisados diferenças bastante
marcantes, quando este tema foi associado à democracia, como se verá a seguir. Entretanto,
um fato comum na abordagem, foi que a representação quase sempre foi ponto de partida
das análises e abordagens dos jornais.
Optou-se por escolher a imprensa popular como objeto por ela revelar-se
especialmente instigante do ponto de vista académico, sobretudo, devido à sua
complexidade enquanto construção teórica: a sua denominação acarreta diversas
contradições e problemas. Além disso, no contexto português, e não só, a palavra “Popular”
comporta uma forte historicidade na sua formação, sendo que o conceito surge agregado a
diversos valores, tais como tradição, nacionalismo, classes e/ou massas.
Nesta dimensão teórica, este artigo defende que o jornalismo popular comercial
retrata uma perspectiva de Povo representada por um discurso dominante. A construção em
torno do conceito de popular emerge de jornais que se inscrevem na lógica dos oligopólios
mediáticos, o que numa perspectiva lata, torna o campo jornalístico pouco rico em termos
de amplitude discursiva e ideológica. Por isso, a perspectiva aqui analisada retrata posições
e limitações que partem de uma elite simbólica.
1- O referendo sobre a Interrupção voluntária da gravidez

3	
  Depoimento	
  em	
  Abril	
  de	
  2008.	
  Disponível	
  em:	
  http://www.youtube.com/watch?v=vgwODMEB1TM	
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Em 1940, durante o Governo de Salazar, Álvaro Cunhal4 (1997) defendeu, na
Faculdade de Direito de Lisboa, a sua tese de licenciatura, “Aborto: causas e soluções”. O
trabalho – que foi apresentado para uma banca composta por nomes fortes do regime
fascista português, como Marcelo Caetano, e sob escolta policial, visto que o autor era um
preso político – aborda as causas sociais, económicas e morais do aborto nas classes
trabalhadoras. Cunhal (1997) avalia como o procedimento, considerado ilegal pelo Estado,
interfere na vida da mulher. Ele avalia o reduzido número de mulheres usuárias dos serviços
de serviços de saúde pública, e identifica como o aborto marginaliza as mulheres que o
praticam e as expõem a diversos riscos, sobretudo devido à ausência de suporte pelo Estado.
O texto é considerado uma das mais importantes reflexões sobre o tema, sob uma
ótica social, em Portugal. Na conclusão da sua tese, Cunhal propunha que “enquanto
persistirem as presentes condições sociais, enquanto o aborto for uma necessidade imperiosa
para um grande número de mulheres, para reduzir os estragos que ele ocasiona, é necessário
legalizar o aborto” (Cunhal, 1997: 105).
Passados 35 anos da defesa do trabalho de Cunhal, o livro Aborto, direito ao nosso
corpo, da autoria de Maria Teresa Horta, Célia Metrass e Helena Sá Madeiros, foi editado,
havendo tido grande repercussão no movimento feminista. Sendo, também, um dos marcos
da literatura sobre o tema, no país. Manuela Tavares (2008) refere na sua tese de
doutoramento que a publicação defendia o aborto como um direito individual das mulheres.
“A decisão de fazer um aborto cabe apenas à mulher grávida que tem (ou devia ter) o direito
humano de controlar o seu corpo e dele fazer o uso que entender" (Tavares, 2008: 289).
O feminismo das décadas de 1960 e 1970, refletido nas ideias do parágrafo anterior,
desafiou a concepção patriarcal que estabelecia a maternidade como uma determinação
biológica e identitária das mulheres. Parte desse processo de reivindicação de liberdades das
mulheres, veio associado aos métodos contraceptivos, que transformaram a maternidade em
ato voluntário, e separaram a reprodução da sexualidade. “O aborto tinha por base o direito
de decisão das mulheres” (idem, 2008: 289).
Após 67 anos da tese de Cunhal e 32 da publicação do livro de Maria Teresa Horta,
Célia Metrass e Helena Sá Madeiros, com muitas mobilizações entretanto ocorridas, assinalase outro marco para o movimento feminista português. O ano de 2007 foi decisivo na história
da militância pela descriminalização do aborto (Monteiro: 2012). Neste ano, aconteceu o

4	
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  e	
  político,	
  filiado	
  ao	
  Partido	
  Comunista	
  Português,	
  reconhecido	
  nome	
  da	
  resistência	
  ao	
  Estado	
  
Novo.	
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segundo5 referendo sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) realizada por opção da
mulher, nas primeiras 10 semanas de gestação, proposto em campanha, no ano de 2005, pelo
Partido Socialista (PS), no qual o “sim” foi o mais votado, levando à publicação da Lei n.º
16/2007, de 17 de abril, que despenalizou a IVG (idem, 2012).
Na perspectiva feminista, a conquista deste direito representou uma mudança
paradigmática na sociedade e também com implicações para o sistema democrático, no
sentido de fortificar e emancipar6 certos grupos sociais, na medida em que a aprovação da lei
instaurou a liberdade de decisão da mulher. Peniche (2013) defende que o reconhecimento do
direito ao aborto legitima diferentes perspectivas morais, éticas e religiosas que cada
individuo possa ter.
O direito ao aborto exige uma concepção de democracia como agência, isto é,
como reivindicação enformada politicamente no sentido da transformação das
relações sociais de poder: porque exige que se perspective a sexualidade separada
da reprodução e porque reclama a sexualidade como um direito das mulheres;
porque exige o reconhecimento das mulheres como porta-vozes das propostas de
transformação social emancipatória (Peniche, 2013: s/p).

Além da questão ser representativa para o movimento feminista, o cenário do
Referendo de 2007 possibilitou – a partir de um instrumento de legitimação, por parte do
Estado, da democracia direta – a emergência de diferentes grupos, criados a partir de
movimentos de cidadãos, que se organizaram em diferentes plataformas, a favor da aprovação
da lei e contra a mesma. A partir deste instrumento de democracia direta, a despenalização do
aborto foi aprovada.
2 - Destaques na apresentação do tema:
Neste artigo, assume-se que o reconhecimento e o debate em torno da questão do
aborto é um tema relevante para o fortalecimento da democracia, por estar relacionado com a
proteção de direitos vinculados a um certo grupo social. Escolheu-se este assunto, pelo fato
dele possibilitar um momento rico de reflexão sobre uma perspectiva da democracia que apela
à participação dos indivíduos, quer por instrumentos facultados pelo Estado, quer por
5

O primeiro referendo foi realizado no ano de 1998. “A 28 de Junho de 1998, realizou-se em Portugal um

referendo sobre o aborto. Com uma fraquíssima participação (68% de abstenções), o “Não” à despenalização do
aborto alcançou 51% dos votos e o “Sim” 49%” (Tavares, 2007:391).
6	
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iniciativas individuais, de grupos e/ou movimentos sociais. Houve também interesse em
observar como a perspectiva feminista, sendo contra-hegemónica, seria retratada pelo
discurso jornalístico. Imaginou-se que a discussão seria condicionada por um tratamento
vinculado a tabus sociais. Estes tabus têm, desde há muito tempo, sido associados a diversas
questões, sob o signo da repressão de costumes, sobretudo ligados a práticas sexuais ou a
questões políticas. Neste ponto, Chaui (2000) afirma que, até aos anos de 1960, diversas
palavras eram proibidas ou, pelo menos, relegadas para o plano privado.
Assim, para certos grupos sociais de nossa sociedade e mesmo para nossa
sociedade inteira, até́ os anos 60 do século passado, eram proibidas palavras como
puta, homossexual, aborto, amante, masturbação, sexo oral, sexo anal, etc. Tais
palavras eram pronunciadas em meios masculinos e em locais privados ou íntimos.
Também palavras de cunho político tendem a tornar-se quase tabus:
revolucionário, terrorista, guerrilheiro, socialista, comunista, etc. (Chaui, 2000:
174).

Adicionalmente, é possível constatar um certo grau de pudor nas referências ao aborto,
visto que se identifica um cuidados intenso nas abordagens sobre o tema. Observou-se uma
visão influenciada pelo fator moral da questão, nomeadamente, na cobertura do Correio da
Manhã, que agregou diversas quimeras ao tema, ao construir um discurso vinculado à família,
a uma perspectiva católica conservadora, e a especulações quanto a banalização do ato e à
movimentação financeira em torno da prática. Por outro lado, também foi identificado uma
cobertura que se sobrepôs a esta questão, referindo-se ao tema com profundidade e
naturalidade, como se poderá observar pelas análises retiradas dos textos do Jornal de
Notícias.
O trabalho centrou-se nos dias de 9 a 13 de fevereiro de 2007, sendo que o referendo
foi realizado no dia 11. Recolheram-se 33 textos do JN, e 37 do CM. Pode observar-se uma
grande diferença entre as duas publicações analisadas. As características textuais relativas à
extensão dos textos e aos seus redatores, mantêm-se proporcionalmente iguais ao recorte
temático, em todos os temas que foram analisados.
Um dos dados observados neste recorte, constituiu na valorização, por parte dos
jornais, de atores, partidos e instrumentos de participação e representação, ou da ideia de
ambos. Em cada caso, para avaliar se houve ou não valorização, analisaram-se palavras dos
relatos sobre representantes ou os meios de participação, e os respectivos contextos. Quando
não foi possível avaliar um teor valorativo no texto, ou sempre que este pudesse ser
interpretado de forma ambígua, excluiu-se o texto da avaliação. Aplicou-se esta metodologia
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aos cinco temas investigados. O resultado do recorte para o referendo sobre a IVG é
representado nos gráficos abaixo:

Gráfico 12 - Valorização da representação IVG

Gráfico 13 – Valorização da participação IVG

Os gráficos revelam uma grande diferença entre a forma como se (des) valorizar a
representação e a participação. Esta diferença surge associada às posições mais defendidas por
cada jornal, e ao modo como eles interpretaram os representantes e o processo de
participação. O JN, empreendeu uma abordagem com um tom mais otimista quanto à
participação e à representação, valorizando as propostas e transformações sociais. O CM,
neste caso, assumiu um tom conservador que desvaloriza os representantes, principalmente,
no que toca ao primeiro-ministro e aos partidos de esquerda, favoráveis à aprovação da lei.
Estas posições ficam patentes nas análises abaixo.
2.1- O Jornal de Notícias como prestador de serviço
Nos cinco dias avaliados, o tema do referendo sobre a descriminalização da
interrupção voluntária da gravidez (IVG) esteve presente na capa em 3 dias (9, 11 - dia da
votação - e 12 de fevereiro de 2007), no JN, sendo que em dois foi o destaque principal. Um
dia após o referendo, o jornal apresentou a capa (ver figura 1), que chama a atenção para a
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entrada em vigor da nova lei. O jornal destaca as declarações do então primeiro-ministro, José
Sócrates, e do líder da oposição, Luís Marques Mendes, do Partido Social Democrata (PSD).

Figure	
  1	
  -‐	
  Capa	
  do	
  Jornal	
  de	
  Notícias,	
  no	
  dia	
  após	
  o	
  referendo.

Esta capa representa a cobertura – em termos qualitativos – feita pelo JN. O jornal
apresentou diferentes registos políticos, considerando todas as representações partidárias que
possuíam assento no parlamento, assim como alguns movimentos sociais, principalmente, os
ligados ao movimento feminista. O jornal transmitiu diversas posições, procurou promover
esclarecimentos e em diferentes momentos, citou a importância política do ato da participação
e da questão pela qual o pleito consultava a população. A base de argumentação do JN
fundamentou-se em informações de especialistas, tanto nas áreas da política como nas da
saúde.
O jornal tratou o tema politizando-o e inseriu as mulheres no debate. No seu editorial,
de 12 de fevereiro de 2007, intitulado “Sem margem para dúvidas”, o jornal assumiu uma
posição a favor da mulher, que classifica como a principal interessada na aprovação da lei. O
texto denunciou os problemas históricos no processo de penalização da mulher - “Ao longo da
nossa história, em condições inimagináveis, muitas mulheres sofreram física e
psicologicamente e foram cobertas de ignominia por recorrerem ao aborto” - e, fundamentado
pelas circunstâncias, valorizou a participação, propondo alterações ao modelo português de
consulta aos cidadãos. “Noutros países europeus faz-se coincidir referendos com eleições,
precisamente para garantir um número aceitável de participação. O número de votantes de
ontem deixa claramente um sinal positivo do civismo dos portugueses”.
No dia 9 de fevereiro, o jornal publicou três artigos opinativos sobre a questão, dois
favoráveis e um contrário ao aborto. Todos estes textos buscam contextualizar os leitores a
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partir de dados e de predefinições sobre o sistema democrático. O texto de Ana Prata7,
intitulado “Falemos de Direito”, partiu de noções do direito para abordar o referendo, e
defender o ‘sim’. “A questão que vai a referendo é legal e política. Porque a lei é um dos mais
relevantes instrumentos da política”. A autora fundamentou o seu argumento, diferenciando
regras morais de regras penais, e questionando, a legitimidade de que os “valores éticos de
alguns se imponham a todos”.
O artigo “Referendo, campanha e democracia”, de Paulo Valério8, procede a uma
análise paralela entre a participação e a representação, valorizando a associação entre as duas
formas de se fazer e pensar democracia (Avritzer e Santos, 2003; Sader, 2003).
A consagração constitucional do referendo como instrumento para a decisão de ‘questões
de relevante interesse nacional revela um traço importante do nosso sistema democrático.
Procura-se um são equilíbrio entre representação e participação. Um equilíbrio que nos
remete à ideia inapelável de que uma democracia consistente não se esgota nas urnas
(Jornal de Notícias, 9 de fevereiro de 2007).

No texto, o autor reforça o papel do referendo como um instrumento para fortalecer o
sistema democrático, e entende que a aprovação da interrupção voluntária da gravidez
emancipa a mulher no seu papel social. “Em todo caso, o referendo está à porta e a
oportunidade é agora. A oportunidade de reconhecer, finalmente, que as mulheres são capazes
de decidir com responsabilidade” (idem, 2007).
O artigo que aborda a perspectiva contrária ao aborto, “Com o meu ‘não’”, foi escrito
pelo comentador político, Nuno Rogeiro9, que compõe a sua argumentação baseando-se,
como o mesmo diz, em aspectos subjetivos, “Sem preocupações de sistematização ou
ciência”. Rogeiro recorre a alguns princípios do direito para delinear a sua posição, “Não
quero por princípio que uma lei viole a consciência privada”, e evoca questões financeiras do
tema, “mas não vejo que a comunidade tenha, financeiramente e moralmente, que sustentar
uma opção da qual discorda”. O comentador faz uso de uma retórica que se serve de posições
contrárias às que advoga, para sustentar os seus argumentos, fator que contribui para
contextualizar quem lê o artigo.
Nos textos informativos, o JN procurou contextualizar o leitor a partir de diversos
elementos. A democracia e a participação foram retratadas de forma positiva, ao longo da
7	
  Professora	
  da	
  Faculdade	
  de	
  direito	
  da	
  Universidade	
  Nova	
  de	
  Lisboa.	
  Trabalha	
  com	
  temas	
  vinculado	
  ao	
  

direito	
  administrativo.	
  
8	
  Advogado,	
  com	
  licenciatura	
  em	
  Ciências	
  Jurídico-‐Política.	
  Quando	
  escreveu	
  o	
  texto,	
  o	
  autor	
  era	
  adjunto	
  
do	
  governador	
  civil	
  de	
  Coimbra.	
  	
  
9	
  Nuno	
  Rogeiro	
  é	
  jornalista	
  e	
  comentador	
  televisivo,	
  licenciou-‐se	
  em	
  direito,	
  pela	
  Universidade	
  de	
  Lisboa	
  

973

	
  

maioria dos textos deste jornal que cobriram o tema, e as questões sociais foram bem
alavancadas. A publicação chegou a propor que se tornasse o referendo um instrumento mais
usado para incentivar a participação dos cidadãos. A reportagem “Um único artigo da
Constituição evita a banalização do referendo”, publicada no dia 11 de fevereiro de 2007,
critica o sistema “restritivo e cioso” que impede que o “instrumento mais nobre da
democracia directa” esteja condicionado à vontade da maioria parlamentar.
Portanto, neste caso, o JN desempenhou um papel de esclarecimento de questões
importantes em torno da temática, propondo, em diversos textos, uma democracia directa,
mais participativa, como instrumento para fortalecer a legitimidade do sistema representativo.
A publicação proporcionou a participação de distintos atores, equilibrando com o centro do
poder a posição de fonte principal de informação. A postura do JN, neste contexto, não
corroborou a tese de que o jornalismo retrata apenas a democracia centrada na representação;
neste caso o JN valorizou a participação, mas é de ressaltar que a participação destacada surge
vinculada à legitimação desta, exclusivamente, pelo Estado.
2.2- O Correio da Manhã e a despolitização do referendo
No Correio da Manhã, o tema do referendo foi mencionado na capa, nos cinco dias em
análise, sendo duas vezes – 12 e 13 de fevereiro de 2007 – o tema principal. O jornal, se
difere do JN na forma de apresentar o assunto. O discurso da capa do dia 12 destaca a
possibilidade de Cavaco ainda poder vetar a lei referendada. Com o título, “Aborto nas mãos
de Cavaco”, o jornal adota uma figura retórica que coloca o presidente em posição dúbia,
entre a figura de chefe de Estado, e de responsável pela realização de abortos no país.
O jornal adotou um discurso despolitizador do referendo. Em nenhum texto analisado
a argumentação mostrou a posição das mulheres e como a questão lhes atingia. Optou-se pela
defesa, não objetivada, da campanha do ‘não’; ou seja, a partir da banalização do referendo,
adotou um discurso no qual diminuía as opiniões contrárias ao “não”, manifestando
subtilmente a sua posição. Deste modo, o jornal não fez uma cobertura aprofundada do tema,
pois a ótica sobre a questão vinculada a democracia, ficou diminuída pela posição do jornal.
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Figura 2 - Capa do Correio da Manhã, um dia após o referendo.

Em diversos textos, o CM enuncia um discurso que desvaloriza a participação e o
referendo, implícitos, principalmente, na despolitização da abstenção e da questão em pauta; e
explicita, principalmente, no tipo de argumento como o seguinte: “Portugal tem assuntos mais
urgentes a tratar” (Correio da Manhã, 12 de fevereiro de 2007). Um dos exemplos mais
emblemáticos da campanha de despolitização do processo – seguindo a construção
argumentativa citada na frase anterior – está no trecho do editorial, escrito pelo subdiretor do
jornal, Manuel Queiroz10, publicado no dia 13 de fevereiro de 2007.
E falta saber o que vamos ainda ter que aguentar do resto da agenda do Bloco de
Esquerda, dos casamentos homossexuais até sabe-se lá o quê, porque muitos acham
que o sentido da modernidade é também esse. A moderação prometida anteontem à
noite pelo primeiro-ministro vai ter que passar por aqui também (Correio da
Manhã, 13 de fevereiro de 2007).

Queiroz evidencia uma negação às políticas sociais e estabelece as questões da
esquerda quase como uma imposição – “Falta saber o que ainda temos que aguentar” – que
implicam na vida de todos os cidadãos. Seguindo o processo de explicitação da posição do
jornal, no dia do pleito, o CM publicou, na contracapa, uma foto do presidente Cavaco Silva
com os seus netos, intitulada “Família Cavaco vê Música no Coração”. A legenda termina da
seguinte maneira: “Cavaco Silva decidiu ter uma noite mais tranquila, na véspera do
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referendo do aborto” (Correio da Manhã, 11 de fevereiro de 2007). O apelo à família, surgiu
constantemente na cobertura do tema.
Dois dias depois, o jornalista José Luís Ramos Pinheiro11 propõe uma política de
planeamento familiar, com ressalva para as diferenças sociais, sugerindo que as mães “em
condições sociais débeis” são mais propensas ao aborto. “Estruturando uma verdadeira
política de apoio à maternidade (sobretudo aquela que se processa em condições sociais mais
débeis) e desincentivando o aborto como método liberal de planeamento familiar” (Correio da
Manhã, 13 de fevereiro de 2007).
No mesmo dia, o tema voltou a ser o destaque principal da capa, com a seguinte
manchete, “Corrida ao Negócio do Aborto”. Na mesma chamada, o jornal especula sobre os
valores movimentados pelas clínicas particulares que poderiam entrar no país, e acrescenta
uma pequena declaração do Papa Bento XVI: “Nenhuma lei humana pode subverter a lei
divina”.
A cobertura do CM não promoveu um debate sobre a democracia, pois categorizou a
questão da IVG como um não direito, desconsiderando a perspectiva das mulheres e do
movimento feminista. A cobertura da publicação pautou-se pela sujeição do discurso
jornalístico a uma construção favorável à campanha do ‘não’. O CM adota, em diversos
momentos, a despolitização das políticas sociais, classificando-as como medidas extremas, de
uma esquerda radical. Este trabalho defende que a construção deste tipo de discurso constitui
uma estratégia adotada por uma elite simbólica para controlar a dissidência e a resistência ao
poder hegemónico. “Em muitos países ocidentais, basta que alguém seja tachado de
‘comunista’, ou como uma pessoa contrária ao nosso tipo de ‘liberdade’ ou a um valor
dominante similar, para ser desqualificado como um formulador sério de contraideologia”
(Van Dijk, 2010: 51).
Por conseguinte, o debate sobre a democracia, na questão do referendo, no CM, foi
totalmente inexistente. O jornal adotou uma perspectiva liberal da democracia, em que as
questões sociais são diminuídas em detrimento de interesses financeiros, religiosos, e de
grupos dominantes.
3- Considerações finais
No artigo observou-se que há diferentes formas de se perceber um tema e de vinculálo aos conceitos e modelos de democracia, entretanto, todos pressupõem uma estrutura
11	
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altamente dependente da representação. O jornalismo demonstra esta característica ao se
apoiar e se pautar pela agenda e personagens do sistema em questão. Apesar de haver
diferenças entre os dois jornais analisados, ambos assumem em suas posições o que está
exposto no parlamento, no caso da IVG, que houve consulta popular, os representantes
continuaram tendo importante participação como personagens das notícias nos jornas
analisados.
Somente o Jornal de Notícias foi buscar mais densamente assunto e a percepção do
tema na sociedade civil, mas esta foi inquirida em uma proporção muito menor do que os que
são portadores dos títulos de “especialistas”. O Correio da Manhã, não contribuiu com o
debate político que tomou conta de Portugal naquele ano, ele simplesmente assumiu uma
posição e pautou-se nos seus princípios ideológicos, sem entretanto os assumir para seus
leitores.
Acredita-se que para a democracia e, principalmente, para o seu fortalecimento é
necessário que haja um diálogo maior e uma percepção mais apurada do que ela é construída.
Para contribuir com a democracia os repórteres e os articulistas necessitam perceber e
dialogar para além dos palanques dos partidos e das bancadas do Parlamento. O jornalismo,
neste ponto, poderia efetivar e ampliar a busca de temas e de personagens que amplifique a
voz a qual a democracia é dita. Torna-se, por isso, necessário que haja uma formação para o
jornalismo a favor deste sistema, antes de um jornalismo formado para a venda de jornais.
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- Textos Jornais:
Correio da Manhã, 9 de fevereiro de 2007
48% das mulheres não vão votar no referendo; A prova final; Mulher abstêm-se mais; Razões
para votar não; Despenalizar é votar sim; António Guterres mantém silêncio; PS organiza
jantar pelo "sim" responsável.
Correio da Manhã, 10 de fevereiro de 2007
Igreja vai apelar ao voto nas missas do fim-de-semana; Padres apelam ao voto; "A corrida
continua"; Notas; Queixas da campanha aumentaram 7 vezes.
Correio da Manhã, 11 de fevereiro de 2007
Governo gastou nove milhões; Escolher 'sim' ou 'não' custa nove milhões; Comentadores de
peso em emissão especial; Um referendo com poucos casos; Preferiam caçar em vez de votar;
PSP e GNR vão distribuir 11 milhões de boletins; Familia Cavaco Silva vê Música no
Coração.
Correio da Manhã, 12 de fevereiro de 2007
Aborto nas mãos de Cavaco; A culpa do tempo; 2,2 milhões votaram SIM; Um novo choque
entre dois países; "País é agora mais tolerante"; Hipocrisia vai aumentar; Derrotados
prometem luta; Fim de problema complexo; Sócrates diz que aborto "deixará de ser crime";
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Sondagens, reacções do PS e a longa espera do PSD; Políticos tentam dar exemplos; SIM' e
'NÃO' das mulheres; Sampaio voltou a ser presidente; Vitória do "Sim" agita mercado do
aborto.
Correio da Manhã, 13 de fevereiro de 2007
Corrida ao negócio do aborto; Agora falta o resto; O referendo; Lei do aborto - Sócrates
acompanha mudança; "Lei humana não pode subverter lei divina"; Clínicas de aborto
preparadas; Ana Loura votou em massa no 'sim'; "Precisávamos era de crianças".
_____
Jornal de Notícias, 9 de fevereiro de 2007
Jovens asseguram vantagem do SIM; "Sim" segura liderança com maior participação; "Não"
fala de campanha em crescendo e moderada; Contraponto; Porque sim; Sócrates apela ao voto
para reduzir número de abortos; Por uma causa; Memórias de 98; Balanço; Com o meu "não";
Referendo, campanha e democracia; Falemos de Direito.
Jornal de Notícias, 10 de fevereiro de 2007
Não houve textos sobre o tema.
Jornal de Notícias, 11 de fevereiro de 2007
Constituição impede multiplicação de referendos; Um único artigo da constituição evita a
banalização do referendo; Cerca de 8,7 milhões chamados às urnas.
Jornal de Notícias, 12 de fevereiro de 2007
Nova lei até Julho; "Sim" sem dúvidas; "Luz verde" para a mudança; Projecto prevê apoio
médico e social; Do financiamento ao licenciamento; Socialistas não querem alterar a lei do
referendo; Sócrates parente período de reflexão na lei; "Maioria dos eleitores não se
pronunciou"; "Norte pela vida" recebe derrota sem surpresa; Grupo do Sim reclamam
iniciativa legislativa; Festa após carrossel de emoções; Quem ganhou e quem perdeu na
corrida às urnas; Diácono transmontano manteve apelo ao Não; Em vez de boicotes foram
manifestações; "Sim" subiu em todo o país; Tempo morno nos canais; Sem margem para
dúvidas.
Jornal de Notícias, 13 de fevereiro de 2007
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Governo procura inspiração para a lei no exigente modelo alemão; Duas clinicas espanholas
entram em Portugal; Objectores de consciência podem aumentar; Ministro assegura que SNS
está preparado para nova lei; Papa critica e padre reitera que é crime; Queixa contra
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REDES SOCIAIS X MÍDIA TRADICIONAIS: A COBERTURA JORNALÍSTICA NA
REVOLTA DOS 20 CENTAVOS1
Alexandre Lara2
Paula Andressa de Oliveira3
RESUMO
Este projeto visou analisar e discorrer sobre a semana das manifestações que ocorreram em
junho de 2013 e ficaram conhecidas como a “Revolta do Vinagre” ou “Revolta dos 20
centavos”. Como foco principal, analisamos o discurso da mídia mainstream televisiva de 06
e 14 de junho de 2013, contemplando nesta investigação, o Jornal Nacional, da Rede Globo e
Jornal da Record, da Rede Record. Como objetivo central, discernimos e apontamos as
possíveis mudanças de discurso no decorrer da semana, mediante ao fato de que as redes
sociais alargaram compartilhamentos discursivos referentes às revoltas, alterando, inclusive,
as rotinas produtivas do telejornalismo clássico. Dentre os teóricos que auxiliaram na
sustentação da análise estão: Michel Foucault, discutindo a teoria da analise do discurso,
Henri Jenkins, Alex Primo, dentre outros. Por meio da análise qualitativa, abarcamos a
investigação dos conteúdos compartilhados nas redes sociais (Facebook e o Twitter), no
período onde se expandiram as revoltas populares, além de decupagem do material televisivo.
Palavras-chave: Manifestações populares. Redes Sociais. Jornalismo. Televisão.
1. INTRODUÇÃO
Até se tornar democrático, o Brasil passou por inúmeras revoltas no século XX.
Países do Oriente Médio e de outras partes do mundo também sofreram com manifestações
populares, principalmente pela necessidade de mudanças políticas. Os Caras Pintadas4,
movimento que ficou marcado por revoltas populares para deposição do presidente Fernando
Collor de Melo, em 1992, foi uma das mais marcantes revoltas, liderada por estudantes
universitários.
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Em 2013, após mais de duas décadas marcadas por manifestações pontuais, devido a
pequena proporção de engajados, o Brasil voltou a entrar no cenário de grandes revoltas. Na
primeira semana de junho de 2013, na cidade de São Paulo, estudantes universitários
começaram a protestar devido à insatisfação com o aumento da tarifa de ônibus na capital.
Dias depois outras capitais aderiram ao movimento, expandindo revoltas pelo país. Neste
momento, os 20 centavos deram lugar também às cobranças contra a corrupção, sucateamento
nas universidades, sistema de saúde precário, dentre outros problemas pontuais a âmbitos
municipais, estaduais e nacionais.
Marcadas por grande repressão policial, como ataque com balas de borracha, força
bruta e bombas de gás lacrimogêneo, o manifesto de São Paulo, especificamente, ficou
conhecido como a Revolta do Vinagre, porque manifestantes utilizaram panos molhados com
vinagre perto do rosto como proteção contra os efeitos do gás lançado pelos PM’s. A revolta
feriu gravemente vários manifestantes, transeuntes e, inclusive, muitos jornalistas que
estavam a trabalho, inclusive dos meios como Globo, Folha e Bandeirantes.
A partir da segunda semana de junho, precisamente a partir do dia 10, as revoltas
haviam tomado proporções não imagináveis, com grande cobertura das mídias. Na televisão,
principalmente Band, Globo e Record, disputavam a audiência elaborando entradas ao vivo,
depoimentos e reportagens especiais. Na internet, sites como Terra e Uol, por exemplo,
transmitiram o acontecimento em tempo real agregados à comentários de jornalistas e
especialistas em segurança.
Porém, foi principalmente nas redes sociais, Facebook e Twitter, onde os
compartilhamentos de vídeos e fotografias da revolta se alastraram de forma instantânea.
Neste sentido, antes mesmo de ligar a TV, muitos brasileiros souberam dos acontecimentos
por meio das redes sociais, seja pelo celular, tablets ou computadores. Além disso, as
plataformas foram cruciais no âmbito de expansão dos atos de cada protesto, pois alargaram o
propósito de sair às ruas pelo Brasil, através de eventos no Facebook, a exemplo da onda de
protestos que assolaram também o Oriente Médio, no mesmo ano, onde os atos, assim como
no Brasil, foram articulados na internet e concretizados nas ruas, chamando a atenção da
comunidade internacional.
Neste aspecto, um sistema de comunicação independente surge como alternativa ao
controle da grande mídia. Porém, percebe-se que na sociedade atual, apesar da velocidade das
mudanças tecnológicas na comunicação, a mídia televisiva ainda possui enorme centralidade.
O envolvimento direto ou indireto da mesma consegue levar as ideologias do veículo até a
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grande maioria dos lares brasileiros, tendo em vista que ainda há minoria conectada às redes
sociais.
De acordo com Henri Jenkins (2006), as tecnologias não morrem ou são substituídas,
mas incorporadas e transformadas por outras tecnologias. O conceito de Jenkins se aplica à
Revolta do Vinagre, sabendo que a internet, apesar de não substituir o meio televisivo, vem
ganhando o brasileiro, especialmente os jovens. Desta forma, a televisão não se basta,
precisando adaptar-se aos acontecimentos e, por diversas vezes, pautar-se por eles.
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O procedimento metodológico instrui e facilita o estudo. Entendida como
conhecimento crítico dos caminhos do processo científico, este processo detalha a
metodologia e questiona acerca de limites e possibilidades do pesquisador. Neste estudo,
partindo do objetivo central – analisar as prováveis mudanças de discurso dos telejornais
propostos durante as revoltas de 2013, devido às ideologias compartilhadas nas redes sociais –
avaliamos as diversas alternativas como métodos de pesquisa. Pelo meio de revisão teórica
sobre estudos metodológicos, optou-se por pesquisa qualitativa, sendo esta definida como
aquela que privilegia a análise de micro processos através do estudo das ações sociais
individuais e grupais, realizando exame intensivo dos dados, com a utilização de exercício da
intuição e de imaginação, como elucida Helena Martins (2004, p.10):
Ao escrever, um autor deve preocupar-se com a possibilidade de que seu discurso
venha a ser apreendido pelo outro que dele necessita. É isso que contribuirá para a
difusão da imaginação sociológica. Essa demanda está presente hoje em muitas das
discussões que vêm se desenvolvendo nas ciências sociais, especialmente nas que
dizem respeito à metodologia qualitativa. (MARTINS, Helena. 2004, p.10)

Neste sentido, a pesquisa qualitativa traz um vasto campo de investigação que utiliza
métodos de coleta de dados, como observações ou documentos. Neste estudo específico,
decupagem do material dos telejornais propostos, para encontrar temas e significados que
retratam o conhecimento de mundo. Como passo inicial, partimos da indagação sobre a
possível mudança de discurso, a próxima etapa encaminha-se para a revisão teórica da
literatura sobre ciberativismo, agenda-setting, história da televisão e redes sociais.
Neste sentido, darão sustentação à análise de teóricos como Henry Jenkins,
investigando o interesse em torno das novas mídias e expondo as transformações culturais que
ocorrem à medida que esses meios convergem. Além disso, A sociedade em rede, de Manuel
Castells, colabora em relação ao cenário mediado pelas novas tecnologias de informação e
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comunicação, e como estas interferem nas estruturas sociais. O autor propõe o conceito de
capitalismo informacional, e constrói o raciocínio partindo da história do forte
desenvolvimento das tecnologias a partir da década de 1970 e seus impactos nos diversos
campos das relações humanas. Ainda, para dar continuidade aos estudos, Paulo Eduardo Lins
Cajazeira centraliza o uso das Redes Sociais, na Internet, cujo conteúdo, em imagens e vídeos
pode ser utilizado ou não na estrutura do texto jornalístico em TV, abordando o telespectador
colaborativo no telejornal e a relevância em analisar as mudanças ocorridas na interação dos
telejornais com o público. Também, haverá contribuição de Alex Primo, pautando as
interações em redes e a cibercultura, entre outros.
Além da revisão teórica da literatura proposta, este estudo pretende realizar pesquisa
qualitativa. Dentro desta, surgem outras metodologias, como a Fenomenologia, estudo
proposto por Edmund Husserl, que consiste em analisar as subjetividades dos seres,
descobrindo como uma pessoa interpreta as próprias experiências. Há também a metodologia
do Estudo de Caso, que recorre a várias técnicas próprias da investigação qualitativa, como
entrevistas e observação. Este artigo será baseado na Teoria Fundamentada. De acordo com
Martins (2012), a técnica analisa os dados de modo a entender uma situação e por que
fenômenos ou situações se desdobram de determinadas formas. Assim, através da decupagem
do material dos telejornais propostos, a análise do texto, gráficos e entrevistas, serão peça
chave para compreender as possíveis mudanças de discurso da televisão, pautada na opinião
popular e possível apropriação dos acontecimentos on-line, durante as manifestações de junho
de 2013.
Strauss e Corbin apud Martins 2012, p. 23, elucidam:
Uma TF é aquela derivada indutivamente do estudo do fenômeno que representa.
Isto é, ele é descoberto, desenvolvido e provisoriamente verificado por meio de
sistemática coleta e análise de dados. Portanto, a coleta de dados, análise e teoria
possuem relação recíproca entre si. Não se começa com uma teoria para prová-la.
Começa-se com uma área de estudo em que se permite a emersão do que é relevante.
(Strauss e Corbin apud MARTINS, 1990, p. 23)

Para Suely Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaral (2011), a teoria fundamentada
valoriza o contato do pesquisador com o objeto e estimula a criação de uma sensibilidade para
os dados (2011). Kelley Gasque apud Martins (2007) defende que, nessa metodologia, o
pesquisador deve, inicialmente, deixar seu conhecimento em estado de suspensão para que a
teoria possa emergir, ou seja, deve-se estar aberto ao novo e ao inesperado.
Entre as técnicas deste método, estão a coleta de dados que pode ser realizada como a
observação participante, entrevistas, discursos, cartas, biografias, autobiografias, pesquisas na
biblioteca. O que se enfatiza nessa teoria é que coleta e análise dos dados são processos
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conjuntos e devem acorrer até a saturação teórica, ou seja, até que dados novos ou relevantes
não sejam mais encontrados ou que comecem a repetir. (MARTINS, 2012). Para Fragoso,
Recuero e Amaral, a análise dos dados auxilia a refinar o próprio processo de coleta dos
mesmos. Tratando-se de um processo de retroalimentação constante entre o empírico e a
análise. O passo seguinte compõe o processo de codificação, em que os dados são examinados
cuidadosamente. (2011, p. 92).
A codificação refere-se, então, aos procedimentos utilizados para rotular e analisar os
dados coletados e envolve comparações constantes entre fenômenos, casos e conceitos, as
quais conduzem ao desenvolvimento de teorias por meio da abstração e relações entre os
elementos (2012).
Na terceira e última etapa, dentro do processo da teoria qualitativa, surge a redação da
teoria, que tem por objetivo integrar e refinar categorias em um nível mais abstrato, ou seja,
elaborar o passo a passo do presente artigo. Neste sentido, após análise do material
compartilhado na internet durante as manifestações e decupagem do material veiculado no
Jornal Nacional e Jornal da Record, no período proposto, a tarefa é organizar os dados e
agrupá-los, com base na teoria que dá sustentação a este estudo e partir para a terceira etapa a
elaboração dos tópicos.
Strauss & Corbin, apud Martins (1990) denominam essa etapa de elaboração da
história, que consiste numa narrativa descritiva sobre o fenômeno central do estudo. Para
Martins (2012), isto se torna bastante difícil, pois requer habilidade de fazer diversos recortes
e selecionar o que realmente importa no desenvolvimento do modelo teórico representativo do
fenômeno pesquisado, dessa maneira, significa sintetizar toda a história construída a partir dos
dados obtidos e ser capaz de explicar diferenças e semelhanças encontradas nas experiências,
afirmando ou não a presença da apropriação da mídia em relação aos compartilhamentos
difundidos nas redes sociais em junho de 2013.
3. Um breve histórico: As redes sociais
Para John Thompson apud Paulo Eduardo Cajazeira (2004, p. 77), “a grande maioria
das interações sociais durante muito tempo foi face a face.” Ou seja, os indivíduos se
relacionavam entre si na forma de aproximação ou no intercâmbio dentro de um ambiente
físico compartilhado, pessoalmente. Estas foram as primeiras redes sociais. Porém, no
desenvolvimento dos meios de comunicação foram então criadas novas formas de ação e
interação e novos tipos de relacionamentos, como explica Thompson, 2004, p. 77.
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Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia do
ambiente midiático, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns com os
outros ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal (THOMPSON,
2004, p. 77).

Assim, as novas formas de interação pelos meios de comunicação se estendem, e
oferecem novas características que se diferenciam das interações face a face. Entre estas,
surge as redes sociais digitais.
Neste sentido, as manifestações de 2013 - transmitidas ao vivo, por stream - foram
organizadas via estas redes. De acordo com Manuel Castells (1996) as novas tecnologias da
informação estão integrando o mundo me redes globais de instrumentalidade, onde “a
comunicação mediada por computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais”, a
exemplo de grupos formados na internet, através de eventos no Facebook, comunidade esta,
organizada através da comunicação mediada pela rede. Dessa forma, podemos lembrar dos
eventos elaborados via Facebook, na época dos protestos, onde grupos organizados
elaboravam as manifestações via rede.
Segundo Regiane Santos apud Paulo Eduardo Cajazeira (2011), a pós-modernidade
trouxe uma nova forma de relacionamento mesclada à comunicação interativa que incita à
mobilização popular nas redes sociais, tornando o universo virtual uma ferramenta integrada à
rotina de uma considerável parcela da sociedade. (2011, p. 01)
A internet processa a virtualidade e a transforma em nossa realidade, constituindo a
sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos. Por meio desta nova
ferramenta é que são estabelecidas as relações virtuais alicerçadas pelo capital
social. (2011, p.01, CAJAZEIRA, Paulo)

Recuero (2009) reforça este conceito da ideia, discutida por inúmeros pesquisadores,
associando os valores a pessoas conectadas, fazendo referência ao pertencimento a
determinado grupo:
Por exemplo, o fato de você jogar futebol todo o domingo com um grupo de amigos
dá acesso a valores específicos. O primeiro e mais óbvio deles é a possibilidade de
divertir-se com o grupo. Ora, futebol é um esporte coletivo, que só pode ser jogado
se um grupo de pessoas entra em acordo e participa do jogo. Outro valor poderia ser,
por exemplo, a informação a respeito dos próximos jogos, que circula dentro do
grupo e que permite que você continue a jogar. As amizades que podem surgir do
jogo e passar a outras esferas também são um valor. Até mesmo ser convidado para
tomar uma cerveja depois do jogo com o grupo é um valor. Assim, fazer parte de um
grupo dá acesso a todo um conjunto de vantagens, o que é chamado capital social
(RECUERO, 2009).

O laço de pertencimento criado entre o indivíduo e a mídia é criado também na rede
social, sendo uma interação de constante troca. Neste sentido, vale lembrar das timelines das
redes sociais digitais, tomadas por gritos de protesto, assim como nas ruas. Multiplicaram-se,
assim, as visões de mundo e as possibilidades de analisar um mesmo assunto sob diversos
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ângulos, da mesma forma como os grupos foram se organizando, a partir do sentimento de
dividir os mesmos ideais.
Neste sentido, o Facebook, com o intuito de disponibilizar um recurso de interação e
comunicação voltado especificamente para a divulgação de empresas, marcas, produtos,
bandas, entre outros, por exemplo, criou as Fan Pages, páginas que podem ser seguidas pelos
usuários e interessados em determinada marca ou empresa, oferecendo estratégias de
marketing digital eficiente e de baixo custo. Isto, de acordo com Cajazeira “identifica um
processo de interação, a partir da convergência digital no qual alguns usuários dos grandes
veículos de mídia, conectados à Internet, parecem ter aderido às novas formas de
comunicação” (2013, p. 63).
Neste sentido, também, durante as manifestações, foram organizados os eventos, na
mesma rede social, com intuito de unir os jovens com o mesmo sentimento de manifestar.
Além disso, iniciou a cobertura alternativa às apresentadas na televisão, como as notícias,
fotos e depoimentos apresentados pelo site Mídia Ninja. Desta maneira, a comunicação nas
redes sociais aconteceu de forma que as pessoas pudessem se sentir próximas da notícia.
Neste contexto, entra o ciberativismo, que teve extrema importância, surgindo como
uma alternativa para os meios de comunicação de massa tradicionais. De acordo com Alex
Primo “os meios digitais abrem novas formas de comunicação e demandam a reconfiguração
dos meios tradicionais, ao mesmo tempo em que amplificam seus potenciais pouco
explorados.” (2007, p.9)
Os usuários, agora, conseguiram disseminar informações sobre os protestos e
organizar ações fora do mundo online. Dessa vez, diferente de outros movimentos sociais,
não houve só ativismo de sofá. As pessoas se engajaram e foram às ruas. Manifestantes
publicavam fotos do que estavam vendo, a população avisava onde estava a tropa de choque
da polícia e usuários se disponibilizavam a ajudar feridos e presos durante o protesto. Para
Recuero (2009):
As redes sociais são espaços online que permitem a produção de conteúdo de
maneira descentralizada, reunir a opinião de diversos usuários constituída por
representações dos atores sociais e de suas conexões. Essas representações são,
geralmente, individualizadas e personalizadas. As conexões, por outro lado, são os
elementos que vão criar a estrutura na qual as representações formam as redes
sociais. Essas conexões, na mediação da Internet, podem ser de tipos variados,
construídas pelos atores através da interação, mas mantidas pelos sistemas online.
(RECUERO, 2009).

Justamente por essa característica as redes sociais se mostram como canais de
comunicação e relacionamento entre empresas e consumidores, reforçando a ideia de que os
988

meios se transformam e contribuem de alguma forma no âmbito de transmitir determinados
acontecimentos, como notícias, fotografias, histórias pessoais, dentre outros.
3.1 A agenda-setting: história e aplicação em âmbito nacional
A agenda-setting foi formulada por Maxwell McCombs e Donald Shaw em meados
dos anos 70. Para eles a mídia determina a pauta para a opinião pública ao destacar
determinados temas, e entanto, ofusca ou ignora outros.
De acordo com Cláudia Camargo (2014), Maxwell McCombs e Donald Shaw, ao
analisarem a forma como os veículos de comunicação cobriam campanhas políticas e
eleitorais, constataram que o principal efeito da imprensa é pautar os assuntos da esfera
pública, dizendo às pessoas não "como pensar", mas "em que pensar", referindo-se ao
agendamento como uma função da mídia e não como teoria. Isso explica a correspondência
entre a intensidade de cobertura de um fato pela mídia e a relevância desse fato para o
público. De acordo com Maxwell McCombs e Donald Shaw apud Camargo (2014, pag. 02):
“Apesar de não terem sido os primeiros a tratarem do papel dos meios de
comunicação como mediadores do mundo real para os cidadãos, MacCombs e Shaw
foram os pioneiros a definir uma hipótese para o efetivo poder dos meios em pautar
os assuntos da sociedade.” (Maxwell McCombs e Donald Shaw apud Camargo
(2014, p. 02. CAMARGO, Claudia)

Acredita-se que o agendamento ocorra porque a imprensa deve ser seletiva ao noticiar

os fatos. Porém, contemporaneamente, os debates entre pesquisadores trazem o
questionamento acerca de que, seria a agenda midiática responsável por pautar a sociedade,
ou o contrário?
Kênia Maia (2010, pag. 05), reflete acerca de como é pautada a agenda-setting no
Brasil:
Os meios de comunicação no país determinam não somente o que pensar, mas como
devemos pensar. Mesmo os trabalhos que relativizam a posição da audiência,
indicando um receptor não completamente passivo e admitindo outras variáveis
sociais e psicológicas, recaem na relação entre causa e efeito e concluem quase que
por obviedade que a mídia, ao pautar e enquadrar os assuntos tem sim o poder de
definir a agenda do público. (2010, p.05, MAIA, Kênia)

Nas revoltas de junho de 2013, a interrogação anterior, sobre qual sujeito pauta ou
qual é pautado, porém, abre lacunas sobre a discussão. Os meios, que segundo MAIA (2010),
definem a agenda do público, foram na semana de manifestações, influenciadas à medida que
os compartilhamentos discursivos acerca da versão dos estudantes se expandiram na internet,
conceito conhecido como “Ciberativismo.”
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Essas novas formas de interação pelos meios de comunicação se estendem, segundo
Alex Primo (2007, p. 155), uma vez que “a interação deve ser entendida como a ação entre os
participantes do encontro.” Um posicionando sob o olhar dos participantes durante o
desenrolar da interação, ou seja, observar o que se passa entre os sujeitos, entre o interagente
humano e o computador e entre duas ou mais máquinas comandadas pelo interagente no
espaço, e oferecem um leque de características que as diferenciam das interações face a face.
3.2 Ciberativismo no contexto das manifestações
O ciberativismo acontece através das redes sociais e tem por objetivo fazer
reivindicações e organizar mobilizações. A teoria difundida a partir da década de 90, também
é chamada de ativismo online ou digital5. O método surge como alternativa aos meios de
comunicação de massa, de divulgar idéias, permitindo-lhes esquivar do monopólio da opinião
pública, principalmente através das redes sociais Facebook e Twitter.
De acordo com Lemos (2011), o uso da internet é um meio de “driblar” os meios de
comunicação tradicionais, que na maioria das vezes não oferecem espaço para que a opinião
pública se manifeste. Com isso a rede se torna um espaço “público” em que os ativistas
podem se manifestar, otimizando o impacto de suas idéias.
Na Revolta do Vinagre, assim como em outras manifestações como as revoltas
populares que assolaram o Orienta Médio em 2011, a utilização das informações na internet
passou a ter maior visibilidade até mesmo pelo baixo custo e eficácia na resposta a curto,
médio e longo prazo pela comunidade virtual.
Dos contra da prática, surge a ideia da necessidade do comprometimento e
conhecimento do/a ativista pela causa que se está lutando. O que acontece no nosso mundo
real, muitas vezes pode ser reproduzido virtualmente de formas semelhantes, como, por
exemplo, a existência de passeatas, abaixo assinados, petições e atos de vandalismo na web.
Para Santos (2011):
O ciberativismo não é uma ferramenta somente para promover revoluções e
derrubadas de regimes ditatoriais. Ele tem sido utilizado também para mobilizar
multidões em todo o mundo para causas diversas, principalmente as ecológicas e
defesa dos direitos humanos.(2011, p. 10. SANTOS, Fernando)

Em exemplo de ciberativismo, o Greenpeace tem seu site e pratica o método desde
1998, sendo que mais da metade dos atuais colaboradores ajudam a causa e participam através
Texto construído a partir das ideias do artigo disponível em http://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/atualidades/ciberativismo-o-ativismo-da-rede-para-as-ruas-o-ativismo-da-rede-para-as-ruas.htm
acesso em 04/04/2015.
5
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da internet. Uma das causas defendidas por ele é moratória da soja, que impede a
comercialização da soja cultivada em áreas de desflorestamento da Amazônia, o aquecimento
global, transgênicos, caça às baleias, dentre outros.
Os críticos argumentam que esse tipo de ativismo bate de frente com alguns
problemas. O principal deles é a exclusão digital. Argumenta-se que isso cria uma
representação desproporcional em relação a aqueles que não têm acesso à rede ou não têm
habilidade com as tecnologias de internet. Como disse certa vez o ativista americano Ralph
Nader, "a internet não realiza um bom trabalho na hora de motivar as pessoas", citando o fato
do congresso dos EUA, o Pentágono e corporações "não temerem o uso cívico da Internet".
Em estudo divulgado pela BBC no Brasil, o Twitter foi apontado como uma das
principais fontes de informação em tempo real sobre o que acontecia durante as
manifestações. O Facebook, por outro lado, foi usado principalmente para organizar atos de
protesto e demonstrar posicionamentos políticos. Facebook e Twitter não divulgaram dados
sobre o número de perfis novos criadas no Brasil no período. No entanto, um levantamento da
consultoria Serasa Experian, divulgado pelo jornal Valor Econômico, aponta que o Facebook
teve uma taxa de participação (perfis de usuários que tiveram atividade) de 70% dos
brasileiros com presença no site no dia 13 de junho ─ o terceiro pico de participação do ano.
O Twitter, por sua vez, contabilizou cerca de 11 milhões de tweets com a palavra "Brasil" e 2
milhões mencionando "protesto" entre os dias 6 e 26 de junho. A movimentação também fez
o caminho inverso ─ além de levar internautas para as ruas, trouxe pessoas também para
dentro das redes virtuais.
4. Jornal Nacional: breve histórico
O Jornal Nacional (JN) é o principal telejornal brasileiro, produzido e exibido pela
Rede Globo desde setembro de 1969. Exibido a partir das 20h30, de segunda-feira a sábado, é
o telejornal mais assistidos e reconhecido do país. Atualmente, apresentado por William
Bonner e Renata Vasconcellos.
O JN foi o primeiro programa gerado no Rio de Janeiro em rede nacional, através da
Embratel e se tornou, em alguns anos, o mais importante e famoso noticiário brasileiro,
alcançando altos índices de audiência, devido grandes investimentos em furos de reportagem
que marcaram o país, como as transmissões em tempo real da Copa do Mundo, nos EUA e da
Guerra do Golfo. Além disso, nas Eleições de 2002, o JN inovou realizando entrevistas ao
vivo no próprio cenário, com quatro candidatos à presidência, dentre outras inovações, cujo
quais consolidaram a audiência e a confiança do público.
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As críticas a emissora, porém, vem de históricas controvérsias nas relações com a
sociedade. A principal polêmica da Rede Globo, por exemplo, está ligada ao apoio dado
à ditadura militar e a censura dos movimentos pró-democracia nos noticiários do canal. O
regime, segundo os opostos à emissora, teria rendido benefícios ao grupo midiático da família
Marinho. A própria Globo reconheceu em editorial lido no Jornal Nacional, 49 anos depois e
pressionada pelas manifestações de junho de 2013, que o apoio ao golpe militar de 1964 e ao
regime subsequente foi um "erro".
No final da década de 1980, a emissora novamente foi alvo de críticas devido à edição
que promoveu do último debate entre os candidatos a presidente na eleição de 1989, o que
teria favorecido Fernando Collor de Mello.
Em meio às manifestações que se espalham pelo Brasil, a cobertura da mídia de massa
foi recebida de múltiplas formas. Além de observadora e participante, a imprensa televisiva,
principalmente Globo e Record, foram alvo de protestos e acusações de manipulação, como
por exemplo, gritos de protesto como "abaixo a Rede Globo", atos de hostilização contra os
repórteres e depredação de veículos.
Pode-se entender que houve uma mudança brusca de posição em diversos meios de
comunicação brasileiros, como os jornais impressos, por exemplo, em relação às revoltas,
especialmente após os protestos em São Paulo do dia 13 de junho, quando a polícia agiu de
forma violenta e brutal, inclusive contra jornalistas. A capa da Folha de São Paulo, por
exemplo, exibiu no dia 13 de junho a seguinte manchete: "Governo de SP diz que será mais
duro contra o vandalismo". Após a noite de absurda repressão policial, do dia 14 apontava
contra os PM’s: "Polícia age com violência a protesto e SP vive noite de caos".
5. CONCLUSÃO
As análises evidenciam processos de visibilidade e de silenciamentos de
determinados temas durante as manifestações. Enquanto no primeiro período os protestos
eram traduzidos pelos jornais analisados sob o ponto de vista da violência e do vandalismo, o
segundo representa o protesto enquanto manifestação democrática, tendo legitimidade
reconhecida. Neste momento, observamos uma distinção entre manifestantes e vândalos. À
medida que a adesão popular crescia, foi possível perceber que o discurso acerca da violência
também perde a centralidade nas representações. Vemos que são muitos os desdobramentos
da pressão popular que ainda estão para ser compreendidos em totalidade.
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Ainda é notável como os meios de comunicação tiveram um papel decisivo nos
protestos. Enquanto as emissoras comerciais buscaram, no início, estigmatizar e criminalizar
os manifestantes como “vândalos”, foram pressionadas a mudar, ainda que parcialmente a
rota editorial com os excessos da violência policial, confirmando um dos pressupostos desta
pesquisa. Mas, ao contrário do que se imaginava inicialmente, as pauta lançadas nas redes
sociais não foram tão decisivas quanto a forte repressão policial contra os próprios jornalistas,
manifestantes e demais civis. As redes sociais, neste sentido foram sim fundamentais, mas no
sentido da organização e disseminação do protesto em si, mas não necessariamente na opinião
das mídias.
Neste sentido, a análise permitiu compreender modos de construção de notícias
empregadas na contemporaneidade pelos telejornais propostos a partir do que foi veiculado
nas redes sociais. Assim, foi possível perceber que em todas as produções telejornalísticas
houve tendência a parcialidade durante a cobertura dos protestos, provando que os relatos
ainda foram marcados pelos interesses das emissoras no que diz respeito a opinião popular.
O que vale lembrar é que a imprensa alternativa acompanhou os acontecimentos nas
ruas ao vivo e nas redes sociais, assegurando uma diversificação de informação e de
interpretações alternativas, contribuindo, assim, para que a discussão sobre a democratização
da comunicação ganhasse espaço na agenda publica. Como consequência, encontramos então
um novo perfil de público, o público colaborador de conteúdo do telejornal, visto não somente
nas manifestações, mas todos os dias durante a programação das emissoras, seja por um vídeo
amador que trazem acontecimentos, seja pela participação as paginas dos telejornais através
das redes sociais, que pautam a notícia, estiveram presentes. Com isso, estão produzindo
conteúdo com os elementos provenientes da participação digital. Neste sentido, surge um
novo jornalismo que, de um modo geral, causa efeitos na produção diária da notícia, mas não
pratica necessariamente o jornalismo. Assim, além de trazer a possibilidade de interagir, as
redes sociais digitais expandiram os canais de atendimento ao público, estreitando a relação e
segmentando a mensagem, facilitando a vida do público em geral, que agora não é apenas um
telespectador passivo, mas um produtor da notícia, podendo opinar e levar as próprias pautas
a visibilidade.
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MUDANÇA ESTRUTURAL NA DEMOCRAICA: JORNALISMO EM CRISE1
Mário Messagi Jr2
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RESUMO
O jornalismo passa por mudanças estruturais tanto no seu aspecto econômico quanto
no profissional. Este processo configura uma crise, no sentido atribuído por Edgar Morin ao
termo. Um novo paradigma começa emergir e, junto com ele, uma nova forma de democracia.
O grande causador da crise é a internet, direta e indiretamente. Ela transforma o mercado
publicitário, os processos e hábitos de consumo de informação e de produtos e afeta a
produção e circulação de informação e a maneira de fazer jornalismo. Mas a internet, ainda
que configure possibilidades de novas práticas sociais, é inerte. Por isso, é fundamental
entender o novo leitor/ouvinte/telespectador e cidadão. Ele está no olho do furacão desta
equação pela maneira como usa a tecnologia. Suas práticas colocam o jornalismo na
defensiva, com menos credibilidade, sem o monopólio do acesso e da verificação das
informações, entre outras consequências.
Com oferta mais diversa de conteúdo, o jornalismo parece menos necessário,
substituível por outras formas de circulação de informação, mas nenhuma delas cumpre o
mesmo papel democrático, em relação a questões relativas ao Estado ou aos direitos da
população. Por isso, o novo cidadão precisa de mais jornalismo, não de menos, mas precisa de
outro tipo de jornalismo, reconfigurado e com novos modelos de negócios.
Este paper é na verdade um projeto de pesquisa para entender a crise no modelo de
negócios do jornalismo e nas práticas jornalísticas. Ele busca entender o que está acontecendo
e prognosticar as tendências promissoras para o jornalismo.
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Por fim, o projeto deverá abrir o debate, a partir dos dados levantados, com o campo
profissional, tanto com jornalistas que tem posição de definição editorial nos veículos
tradicionais quanto com aqueles que estão buscando caminhos inovadores.
Palavras-chave: Democracia. Jornalismo. Crise. Público.

1. MUDANÇA ESTRUTURAL NA DEMOCRACIA
Todos os regimes democráticos ocidentais, a saber: a república e a democracia de
massa, consolidados pós-revolução francesa, mantêm relações estreitas com os meios de
comunicação. Não são relações causais necessariamente. Seria temerário afirmar que a
democracia de massa é consequência do rádio e da televisão e que a república é fruto da
imprensa. Por isso, é bom negar o exagero do poder dos meios de comunicação de
reconfigurar a história, já afirmado por autores como Marshal McLuhan (Cohn, 1975). A tese
de que o racionalismo, o individualismo e os estados nacionais são decorrência da prensa de
tipos móveis de Gutenberg é claro exagero, que atribui aos meios causa única para a história.
O mérito de McLuhan está menos nos seus exageros e mais na valorização dos aspectos
formais dos meios de comunicação como reconfiguradores do ambiente onde nos movemos,
mais até que os conteúdos. Assim, adotamos tal premissa: “A ‘mensagem’ de qualquer meio
ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia
introduz nas coisas humanas”, diz o autor canadense em Os meios de comunicação como
extensões do homem (1969: 22).
Os meios de comunicação são parte fundamental dos processos de reconfiguração da
sociedade mais pelos seus processos, mais pelas novas formas de interação que propiciam do
que pelos conteúdos que veiculam. A maior relevância da forma, no entanto, não significa
irrelevância do conteúdo, posto que este é inseparável da forma. Cindir estes elementos
(forma e conteúdo) como se pudessem caminhar em separado é incidir em falsa dicotomia,
como ensina Bakhtin (1992b) nas suas análises do romance (Estética da criação verbal). Ao
propiciar a difusão da escrita, a imprensa privilegiou um conjunto de conteúdos que antes
estavam inacessíveis ao consumo cultural de larga escala, mas não apenas franqueou o acesso
a eles; ela os modificou. Assim aparece claramente na análise do folhetim por Renato Ortiz
(1991) e na própria ascensão do romance, filho da imprensa, sucedendo, como forma
narrativa, a literatura épica oral, em forma de verso.
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À monarquia, no século XVIII, o livro e a imprensa são um perigo tanto pelo que
dizem quanto por como dizem. Divulgam ideias republicanas (conteúdo), mas instituem o
debate aberto como lógica (forma) e rompem, apenas pelo processo, com a circulação restrita,
fechada, em círculos exclusivos das informações.
Esta é a premissa número um deste projeto: os meios remodelam a sociedade e os
sistemas políticos. Não o fazem, porém, como motores únicos e imediatos de todas as
mudanças, até porque os meios são também remodelados, apropriados socialmente, tem
funções exploradas ou negadas, se adaptam ao meio. Por não serem apenas causas de
mudanças sociais, mas também consequências, as tecnologias que originam um novo meio
passam, em muitos exemplos históricos, por uma fase de inadequação inicial ao ambiente.
Não são apenas as tecnologias que mudam, mas também as demandas sociais.
A relação entre a sociedade e os meios é, não raras vezes, divergente, confusa,
muitas vezes não há sinergia, para usar uma expressão da moda em nossos dias. Alguns, ao
não se adaptarem, ao não responderem demandas sociais postas, ao não se ajustarem a uma
tendência, feneceram. Assim, os meios reconfiguram e são reconfigurados pela sociedade,
dialeticamente.
Exemplos distantes são imemoriais, pois tecnologias que não são apropriadas
socialmente não deixam muitos rastros e, assim, parecem nunca ter existido. Talvez não
tenham mesmo existido, mas o passado recente tem exemplos claros de meios inadequados. É
o caso do disco laser, demasiadamente grande e caro, sem vantagens substantivas em relação
ao vinil e menos ainda em relação ao CD. Num momento em que o suporte físico para a
música está se desmanchando (fomos do vinil para o CD e depois para o pen drive até chegar
no arquivo na nuvem sempre com diminuição da relevância do material onde a música
circula), o disco laser queria, por razões mais comerciais que sociais ou culturais, aumentar o
suporte.
Cada vez menos, é relevante a matéria onde a música circula. Idem acontece hoje
com o blu ray, em decadência tendo recentemente surgido. Ambos (blu ray e disco laser) são
resultados das estratégias comerciais das indústrias fonográfica e cinematográfica, mas
inadequados às tendências do tempo. Pensamos como Eliseo Veron (2005) que um meio não
é fruto de uma inovação técnica, mas da forma como a sociedade se apropria de tal inovação.
Compartilhamos também a concepção de Walter Benjamin (1994) de que os meios
respondem a movimentos na sociedade e apenas se firmam se respondem demandas sociais,
como aconteceu com a fotografia em relação à pintura.
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A história mais comum de um meio passa pela cegueira de mídia até a descoberta da
sua real vocação, quando a tecnologia é apropriada socialmente da forma mais eficaz. A partir
de então, um meio trilha o caminho da ascensão ao poder social, político e cultural.
Normalmente, há um duplo encantamento neste caminho. No primeiro momento, o
encantamento da técnica, aquela que fez Chatô trazer a TV (a máquina) para o Brasil em 1951
(Moraes, 1994) muito antes do país ter condições de ter TV (o meio). No cinema, nas
primeiras exibições pelos irmãos Lumière, o público já se viu diante de algo que tomou como
magia ou realidade, ambas impactantes. Muito conhecida a reação de pavor da plateia diante
da chegada do trem na estação na primeira exibição pública, mas também o encanto das
caixinhas mágicas que exibiam pessoas em movimento pelas ruas dos Estados Unidos. A
magia da técnica é um tanto inofensiva, tanto quanto os raios elétricos das exibições de
Nikola Tesla. Passaram-se 20 anos para que o cinema produzisse, em 1915, seu primeiro
longa-metragem, com O nascimento de uma nação, de David Grifith. Ali, ele começava a
trilhar outro caminho, rumo ao que é hoje. Ou seja, o cinema passou por uma fase de cegueira
de mídia e encantamento pela técnica, um começo em que apontavam funções que nunca se
consolidaram, como documentar a vida humana (Merten, 1995). Este momento tinha seu
encanto, mágico, mas o poder do cinema só desabrocha quando ele se encontra como meio.
Então, ele passa por uma fase de poder descontrolado, em disputa, quando os regimes se
apropriam dele. E, neste momento, seu encantamento é de outra natureza; é encanto com seu
poder e disputa sobre ele. É deste momento o uso que Hitler faz da sétima arte, documental, é
verdade, mas que narra o fuhrer como vedete e a Alemanha como ficção (Riefenstahl, 1934).
Outro exemplo, antes ainda do nazismo é o realismo soviético. Porém, somente a democracia
de massa fará uso plenamente eficaz do meio. O cinema se converte em grande linguagem da
sociedade presente. E em poderoso instrumento ideológico, pela ficção, pela narração de
histórias, pela função que rouba da literatura.
Assim como o cinema, a imprensa e o rádio, nas suas origens, num contexto social
muitas vezes inadequado para sua plena existência, demoraram a se estabelecer. Com o
tempo, tiveram suas potencialidades direcionadas e foram fundamentais no engendramento da
sociedade onde eles seriam plenamente compatíveis. A imprensa, por exemplo, surge num
mundo amplamente analfabeto, moldado por uma cultura oral, sendo a escrita restrita a
poucos segmentos sociais. Neste ambiente, ela é a invenção de um futuro possível, mas não
do presente. As condições para seu florescimento serão construídas com o passar do tempo,
com o processo de urbanização e alfabetização, com o advento da revolução industrial e até
mesmo com o fortalecimento das monarquias, que irão abrir as portas da modernidade, berço
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dos estados nacionais. Não é sem razão que a Revolução Francesa traz consigo o projeto de
alfabetização universal. Vitoriosa, a imprensa impõe sua agenda.
O perigo político que os novos meios representam, pois que quando desabrocham
sempre agitam a sociedade, é objeto de tentativas de controle, mas tal movimento se deu em
momentos distintos conforme o meio. E também por razões diferentes, a cada tempo e a cada
meio. A imprensa, na Europa, começa a ser controlada pela monarquia tardiamente. Ela surge
mais livre, mas começa enfrentar resistência logo que se mostra perigosa para a ordem
estabelecida. O livro o os jornais, como ensina Darnton e Roche, em Revolução Impressa
(1996), enfrentaram as tentativas de controle por parte dos regimes monárquicos, no século
XVIII. As práticas iam desde a proibição pura e simples de instalação de prelos no Brasil até
1808 (Sodré, 1983) passando pela constituição dos serviços de censura do rei e a polícia
editorial nos anos que antecedem a revolução francesa (Darnton e Roche, 1996).
O índice de pessoas ligadas à indústria do livro na França presas na Bastilha5 nas
décadas que antecedem a ascensão da república é demonstração de o quanto a imprensa era
objeto de controles, mais ou menos rígidos, por parte do poder contra quem ela se friccionava,
o regime cuja lógica comunicacional estranhava a abertura de circulação de informações
possibilitada pelo livro e, em seguida, pelos jornais.
Já o rádio e a TV foram introduzidos, desde a origem, com cautela. Detentores do
poder central tentaram esconjurar, controlar ou direcionar os poderes dos meios de
comunicação nascentes. O rádio e a TV são introduzidos na Europa como monopólio estatal.
Apenas recentemente a França começou a ter emissoras privadas de TV (Cruz, 2013).
A democracia de massa sucede e incorpora, sem romper com ela, a república. A
imprensa polêmica é superada, nos Estados Unidos, pela penny press (Schudson, 2010), fruto
de mudanças no modelo de negócio que eram os jornais, mas também lastreada nas mudanças
tecnológicas que permitem a imprensa massiva. Vários aspectos são inerentes a este
momento: o surgimento de um novo tipo de jornalismo, informativo e de denúncia, a redução
dos custos de impressão, a possibilidade de grandes tiragens pelos jornais e a maneira como
os empresários da área incorporaram as tecnologias para criar uma nova forma de imprensa e
de jornalismo.
A penny press antecipa, em décadas, a ascensão do meio que terá o papel de
circulação massiva de informações: o rádio, primeiro a cumprir, de fato, o papel de incorporar
as massas ao debate público, ainda como ouvintes, passivas. Mesmo assim, incorporar as
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5279 de 1659 a 1789, perfazendo em média 17,8% do total de presos.
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massas como público pressiona para que elas sejam incorporadas como cidadãos. O próprio
voto é reconfigurado. No Brasil, um exemplo de político e de política voltada para a massa é a
ascensão de Getúlio Vargas, o primeiro presidente massivo do país, através do rádio. Não é
mera coincidência que seja o primeiro também a incorporar seus ouvintes como objeto de
suas políticas, ainda que lhes negue o direito de votar. Há correlação direta entre o aumento
do público dos meios de comunicação, a transformação da política por conta disso e as
tensões produzidas nas ações de Estado pela ascensão deste novo ator.
Por fim, a televisão, na esteira do rádio, reconfigura a política e se torna o ator
central na nova arena de debates das democracias modernas. No caso do Brasil o domínio
deste meio só não aconteceu antes por conta da ditadura militar que durou até 1985. Será em
1989 que a TV começará exercer seu protagonismo no processo político, se convertendo em
principal ator das eleições, da formação da opinião pública e da comunicação política, papel
que detém ainda hoje, mas em decadência. Antes, já tinha reconfigurado a cultura do país.
O poder da televisão como meio é o poder do cinema como linguagem. A sétima arte
é, hoje, o grande agente do imaginário coletivo, com impacto na nossa organização social,
mas não diretamente na nossa vida política. Mesmo assim, ele é o lugar de surgimento e
amadurecimento da linguagem do audiovisual, em franca ascensão. Enquanto as audiências
das emissoras caem, o consumo de conteúdos em vídeo aumenta vertiginosamente, nas mais
diversas modalidades. O cinema, por fim, galga o primeiro lugar dentre os meios de
comunicação. Claro, cinema neste caso em sentido amplo, não apenas como as produções
hollywoodianas ou que visam ter o padrão de qualidade de Hollywood, mas como toda e
qualquer produção que narre uma história com imagem e som, inclusive na TV. Como
linguagem, a comunicação política está bastante influenciada pelo cinema, mirando sobretudo
na televisão como meio.
Se nos próximos anos, a televisão perder espaço também na comunicação política
para a internet e as práticas suportadas nela, ainda assim o cinema será o campo de referência
para a linguagem audiovisual e, neste caso, para a linguagem da comunicação política.
“NOVOS MEIOS” E OS “ANTIGOS REGIMES”
Historicamente, novos meios instabilizaram as velhas instituições. Algumas vezes,
abriram as portas para regimes piores do que os que tensionavam; e continuam a abrir. A
situação atual do Egito é exemplo disso (Castells, 2013). Se perigos se anunciam com os
novos instrumentos gerados pela técnica, também estão, lado a lado com a porta dos caminhos
tortos da história, as potencialidades positivas, democráticas e libertadoras dos meios de
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comunicação. Não assumimos, em hipótese alguma, nenhuma concepção teleológica de
história, nem no passado nem no presente. Não há um futuro certo brilhando no fim do arcoíris, tampouco tragédias inevitáveis. O tempo presente deve construir o novo mundo, sem
esperar que ele venha por seus próprios méritos. Daí, a imensa responsabilidade do trabalho
teórico, não apenas na compreensão da sociedade, mas também na transformação dela.
Tudo isso se repete hoje, com as possibilidades abertas pela internet. Ela reconfigura
todo o campo da comunicação de forma profunda. A TV, acuada, se transforma, por bem ou
por mal; o rádio, nem tão acuado (já foi profundamente transformado pela TV), se transforma
de novo; os livros e os jornais respondem como podem, mas fazem parte de um regime mais
antigo ainda que a democracia de massa. Nenhum deles será suprimido. Nem o teatro o foi,
pelo cinema, ou a pintura, pela fotografia. Desempenham ainda funções distintas e todos,
inclusive a pintura e o teatro, sofrem o efeito do processo de ramificação e redundância da
rede e perda dos suportes materiais de circulação de bens simbólicos com a digitalização da
informação.
Tudo se repete, mas com outra dimensão e sentido. A cegueira de mídia nunca foi tão
ampla, por que a internet reconfigura todos os meios e diversas práticas sociais, num
momento em que há muitos meios e várias práticas sociais mediadas por eles. É possível que
pelo seu escopo, a internet, a tecnologia, nunca alcance um padrão estável como meio de
comunicação. Como suporte tecnológico ela em si não é um meio, mas transformou todos os
instrumentos sociotécnicos através dos quais as pessoas se relacionam: o correio, o telefone, a
literatura, o rádio, a TV, todos reconfigurados, tanto as relações imediatas quanto as
mediadas. A comunicação massiva está sendo reinventada, dentro de uma lógica nem tão
massiva. As relações amorosas caminham por bits e bytes; os líderes são cibernéticos; a
militância política é virtual. Empoderam-se as redes digitais, a autocomunicação, o
compartilhamento, a construção colaborativa. O direito autoral (preso à velha lógica) enfrenta
uma crise; a própria noção de autoria enfrenta uma crise.
Como tecnologia, a internet pode ser apropriada pelo rádio, pela televisão e pelos
jornais, mas nunca o será passivamente, para manter estes tão jovens e já velhos meios de
massa intactos. Quem não entender a crise instalada amplamente na sociedade, na cultura e na
política será arrastado por ela ou para a incompreensão e o mutismo.
As potencialidades da internet, ao que tudo indica, estarão em constante mutação, por
um tempo mais longo que na história dos outros meios. A crise se instala quase
permanentemente.
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O encantamento pela técnica mal cessou seu trabalho e o poder do meio já
desabrocha. A fé nos conteúdos que circulam em redes digitais está presente e se reflete, por
exemplo, na crença das pessoas em tudo que circula neste novo espaço. A credulidade vai
diminuir, como aconteceu com a TV, o cinema, o livro, o rádio, o teatro, o quadro, etc. Tal fé
não é nova; a história se repete. Somos o público do Trem chegando na estação, nos lançando
debaixo das cadeiras (Merten, 1995). Mas por quanto tempo? E depois?
O que nos interessa mais diretamente não é a fé cega na nova tecnologia, mas outro
aspecto, que também repete a história dos outros meios. O livro e a imprensa inventaram e
foram inventados, em parte, pela república; o rádio e a TV estão tão ligados à democracia de
massa que ela é impensável sem eles; e a internet e todos os processos suportados nela,
sobretudo aqueles que relacionam socialmente por um instrumento técnico as multidões, que
regime político está inventando?
É impossível dizer ao certo, pois sentimos apenas a fricção entre a era do rádio e da
TV e a era que começa a surgir. A autocomunicação em massa é incompatível com a
democracia de massa. Esta comunica com muitos que são ouvidos em momentos específicos.
São audiência e eleitores. Os novos usuários da comunicação pelos computadores não querem
só isso, mas não parecem saber o que querem. Emergem como turba, como a massa emergiu,
com a penny press e com o rádio. Emergem como sempre emergem as multidões, com
admiração e medo, muitas vezes mal-formada, despreparada para o novo espaço que ocupa.
Hoje, emergem autoritárias, como se não tivéssemos mais de dois séculos de república no
mundo. Emergem questionando a própria democracia, mas não só. Emergem questionando o
que vier pela frente, porque ganharam voz e querem falar. E falam, horrores inclusive. Assim,
são o esteio de projetos autoritários, como foi com o cinema, o rádio e mesmo a imprensa.
Mas inegável que as vozes que ocupam o espaço público, as novas vozes, só a elas cabe
defender seus interesses. Os nobres eram mais finos, educados, requintados, mas não
defenderiam, por altruísmo ou esclarecimento, a ampliação dos direitos da burguesia e dos
sans-culottes. O público do rádio no Brasil não era culto e refinado, não gostava de música
erudita. Gostava das rainhas do rádio, de Emilinha Borba e Dalva de Oliveira (Napolitano,
2002), tinha a cara de Getúlio, um ditador defensor dos pobres. O público da televisão, desde
cedo, gostava da exposição vexatória de calouros e fizeram o sucesso de programas nos
Estados Unidos que humilhavam quem neles se expunha. Era massa, torpe massa, a justificar
todas as críticas de Ortega Y Gasset (1987).
As massas, ignorantes e autoritárias, podem ser dirigidas contra os seus interesses,
mas a ausência delas suprimirá qualquer discussão sobre os seus interesses. Desvirtuá-las é
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necessidade criada politicamente, inclusive, pela sua emergência. Caso contrário, nem isso
seria necessário. Tutelar o povo é o pior que se pode fazer com ele, mesmo cheio de boas
intenções.
Este projeto tem como objetivo entender as transformações políticas produzidas
pelos novos processos de relação sociotécnica das multidões, a autocomunicação em massa, e,
à maneira da práxis, prover instrumentos para também dirigir o presente, abrir as portas para
as potencialidades democráticas dos novos instrumentos, existentes ou que venham a ser
criados, de relação sociotécnica em larga escala e de caráter público.
Em quatro áreas, os impactos da internet e das novas formas de consumo de bens
culturais que ela possibilita impactam diretamente na democracia. São elas que nos interessam
diretamente: 1) a crise vivida pelo jornalismo, arena privilegiada da política e herdeiro da
imprensa, o levam a um processo de transformação profunda. Entender tais mudanças e
apontar em que sentido o jornalismo pode ser mais radicalmente democrático é o primeiro
objetivo; 2) a comunicação política, em épocas eleitorais ou não, enfrenta a autocomunicação
e tem que se transformar para manter seu quinhão de poder, sem se converter em mero
instrumento de projeto políticos de qualquer natureza; 3) as formas de participação política
estão, ainda mais evidente que os outros dois, em transformação, instabilizando regimes
(autoritários e democráticos), produzindo espanto na sociedade e na academia. É preciso
compreender este novo cidadão, as novas práticas sociais, o novo debate público que se
estabelece para dirigi-lo para uma sociedade mais democrática e não, pelo contrário, na
contramão da história, fazendo maior liberdade e igualdade servir para construir menor
liberdade e igualdade; e 4) na intersecção dos três primeiros, os processos de formação da
opinião pública (e de sua manifestação) também se transformam, de tal forma que é obsoleta a
própria expressão “opinião pública”. Preferimos “opinião e ação pública”. Neste caso, não se
trata apenas de compreender como as pessoas formam sua opinião, mas como agem
coletivamente, manifestando ou não (já que dizer e não dizer são ações políticas) o que
pensam e atuando em torno de causas públicas. Não nos interessam, naturalmente, as ações
privadas.
Ao fim de tudo, a própria palavra democracia terá outro sentido. É o que esperamos.
Acreditamos nas potencialidades democratizantes das novas tecnologias, mas não que virão
naturalmente. O cinema, em 1930, produziu Hitler; a revolução francesa deu no terror e na
restauração; o cinema, hoje, alimenta, no mundo, um ideário americanizado e seu projeto de
intervenção global a favor dos seus interesses, independente dos horrores que espalhe por
cinco continentes. O rádio abriu a porta para a pregação fascista nos Estados Unidos nos anos
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1950 (Horkheimer e Adorno, 1947) e foi instrumento de um regime autoritário, ainda que
popular, no Brasil. A TV turbinou o american way of life e se vinculou a um projeto
autoritário de nação no Brasil, do qual jamais se afastou (Bucci, 2000).
A natureza intrinsecamente democrática da internet não se converterá, por
consequência, em um mundo melhor. O trabalho do pensamento e da ação sobre o mundo é
mais necessário que nunca. Não devemos descuidar dos riscos para a democracia que a
democratização traz.
2.

JORNALISMO

EM

CRISE:

MODELO

DE

NEGÓCIOS

E

PRÁTICAS

PROFISSIONAIS
O primeiro dos quatro aspectos citados anteriormente que este projeto explora é a
crise no jornalismo6. Tal crise é um problema para a democracia, mas pode ser também uma
solução. É um problema para a democracia porque, sem jornalismo, diante da ascensão da
internet e das práticas sociais suportadas nela (o que este projeto chama de relações
sociotécnicas), sobram a informação das fontes, os conteúdos opinativos ou informativos
produzidos por amadores ou de caráter identitário, opinião, exposição de vida privada, humor,
entretenimento, ficção, marketing direto e/ou publicidade, conteúdos especializados e banco
de dados7. Nada disso é capaz de suprir o papel que o jornalismo tem de informar, debater e
interpretar temas de relevância pública e de interesse social.
A crise instalada é, primeiro, no modelo de negócios, baseados em subsídios do
estado e do setor privado na forma de publicidade e, apenas subsidiariamente, em
financiamento pelos leitores (no caso de veículos impressos e, mais recentemente, em alguns
veículos on line). Ela produz grande insegurança para quem está ou pretende entrar no
mercado de trabalho. Talvez o medo devesse vir acompanhado de esperança. As perspectivas
que se abrem tanto apontam para a diminuição da relevância do jornalismo quanto para a
ampliação do seu papel, a radicalização do seu compromisso com a democracia, para modelos
de financiamento mais autônomos e independentes, mais acessíveis aos próprios profissionais,
6

Adotamos o conceito de crise de Edgar Morin, como mudança de paradigma, como processo destruidor e
criador ao mesmo tempo. Diz o autor: “O caos pode ser destruidor, pode ser genésico, trata-se, talvez, da última
oportunidade no último risco” (MORIN, 2011, p.188).
7

Excluo desta lista os processos que não dizem respeito a trocas de conteúdos, como MMOG´s – Massive
Multiplayer Online Games – e outros tipos de jogos, transações bancárias, e-commerce, pesquisas e toda sorte de
formulários on line, processos operados pela internet mas com pouco ou nenhum impacto direto sobre o
jornalismo.
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para um jornalismo mais colaborativo, de custo mais baixo, mais preciso e plural. Mas não há
luz no fim do túnel porque não há túnel. O caminho não é um trilho, pois é mais incerto, está
em construção neste exato momento, inclusive por este projeto. De qualquer forma,
concordamos com a análise do dossiê Jornalismo pós-industrial: adaptação aos novos tempos.
“Não há, na crise atual, solução capaz de preservar o velho modelo.” (Anderson, Bell, Shirky,
2013: 38).
Em síntese, o dossiê sobre a crise do jornalismo nos Estados Unidos aponta para o
fim de uma fase: a do jornalismo industrial.

Antigamente, havia uma (indústria jornalística). Era uma indústria que
se mantinha em pé por coisas que em geral mantêm um setor em pé: a
similitude de métodos entre um grupo relativamente pequeno e uniforme
de empresas e a incapacidade de alguém de fora desse grupo de criar um
produto competitivo. Essas condições não se cumprem mais.
Se quisesse resumir em uma sentença a última década no ecossistema
jornalístico, a frase poderia ser a seguinte: de uma hora para outra, todo
mudo passou a ter muito mais liberdade. Produtores de notícias,
anunciantes, novos atores e, sobretudo, a turma anteriormente conhecida
como audiência gozam hoje de liberdade inédita para se comunicar, de
forma restrita ou ampla, sem as velhas limitações de modelos de
radiodifusão e da imprensa escrita. Nos últimos 15 anos houve uma
explosão de técnicas e ferramentas. E, mais ainda, de premissas e
expectativas.
Tudo isso lançou por terra a velha ordem. (Anderson, Bell, Shirky, 2013:
32).
O dossiê aponta para um modelo que é insustentável nos Estados Unidos, mas a
realidade vivida lá se repete aqui, talvez com menor intensidade ainda, com traços particulares
do Brasil e das democracias latino-americanas. Se a crise é inevitável, há práticas que a
aprofundam: 1) jornalismo de nicho de opinião, não de segmento de interesse do público; 2)
resistência às mudanças (a Globo, por exemplo, não tem contrato com Netflix, a indústria
fonográfica resiste a abrir mão do suporte; 3) apego ao modelo, ao papel, ao jornal sem
segmentação, à TV aberta e seu modelo de recepção, em tempo real, sem nenhuma autonomia
do público.
Apesar da crise, não parece estar num horizonte possível o fim do jornalismo e
sequer a demanda por informação é decrescente. Historicamente, pelo contrário, a demanda só
cresce. Desde a introdução da imprensa, até sua conversão em jornais de grande tiragem, o
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surgimento e consolidação do rádio e da TV e a ascensão do cinema, o processo tem sido de
ampliação da oferta e do consumo de informação. Poderíamos estar diante de uma mudança
na natureza da informação demandada, de tal forma que o jornalismo se tornasse
desnecessário, substituído por outra forma de circulação de informação. Não partimos desta
premissa, mas cabe verificar se as mudanças no consumo de informação são apenas
quantitativas ou também qualitativas. E se são qualitativas, em que sentido?
A segunda dimensão da crise vivida pelo jornalismo (a primeira é econômica) é
profissional, afeta diretamente a prática cotidiana do jornalismo, tanto alterando seus
procedimentos quanto colocando em cheque vícios que não mais se sustentam. A crise no
modelo de negócios acelera a crise nas práticas profissionais, mas não é sua explicação única.
Assim, qualquer rearranjo possível para que um novo tipo de jornalismo surja só será possível
alinhavando novos modelos de negócios e novas práticas profissionais.
Um exemplo de práticas que não mais se sustentam: tornou-se corriqueiro, em
editorias de turismo, repórteres viajarem com despesas pagas por agências 8. Muitos jornais se
limitavam a informar tal condição a seus leitores. As agências concediam o “presente” para
ganhar visibilidade; o jornal aceitava por não ver perda de independência e obter uma redução
de custos considerável, sem a qual a própria editoria se tornava menos atrativa
economicamente. O que acontece com a internet é que ela diminui a dependência das agências
dos jornais. Elas produzem sua própria informação sobre seus produtos e, assim, escasseiam
os anúncios e as viagens para os repórteres. E o jornalismo turístico entra em crise.
Sem jornalismo turístico, o que sobra para o leitor são as informações sobre viagens
das próprias agências, dos destinos turísticos e relatos de viajantes. Isto supre precariamente a
função do jornalismo. Primeiro, porque a comunicação dos destinos ou das agências de
viagens é comercialmente interessada, o que torna tais informações suspeitas, ainda que os
leitores não duvidem tanto quanto deveriam. Já os relatos de viajantes, ainda que não sofram
do mesmo problema de credibilidade, carecem de profissionalismo e organização. São
conteúdos dispersos, que precisam ser lidos em grande volume para que o leitor obtenha as
informações de que precisa, sobretudo as de serviço, como hotéis, ônibus, etc. Carecem de
organização, hierarquização de informações, no mínimo.

8

A prática é comum em outras áreas também, como na cobertura de grandes eventos ou congressos, quando as
despesas dos jornalistas são pagas pelos organizadores.
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Há um espaço onde o jornalismo pode se afirmar, como algo distinto e mais fiável,
desde que respeite algumas condições para sua realização, como a completa independência
das agências de viagens. O que acontece, porém, é que o jornalismo nesta área merece quase
tanta desconfiança quanto as matérias de quem vende pacotes turísticos. Estes conteúdos, a
rigor, ainda que assumam a forma de jornalismo, são publicidade.
Ao longo do tempo, a relação do jornalismo com a publicidade o fez parecer mais e
mais com ela. Até certo momento da história isso não era um grande problema, já que os
meios controlavam o espaço publicitário e, de certa forma, subordinavam a publicidade aos
objetivos do jornalismo, ainda que sofrendo influência dela. Num ambiente onde as empresas
podem criar seus espaços publicitários, com eficiência, e também produzir conteúdos que
emulam o jornalismo, minguam os anúncios e o modelo de negócio entra em crise,
impactando as práticas profissionais. Assim, o jornalismo é impelido a buscar algum caminho
que preserve sua completa autonomia em relação aos anunciantes, para desempenhar um
papel que as agências de turismo (entre outros) não podem fazer: ser informação
independente, totalmente vinculada aos interesses do leitor. Só assim, pode ocupar um espaço
que nenhum outro ator poderia ocupar. Disputar nos mesmos termos, imiscuindo publicidade
e jornalismo, é suicídio profissional e comercial. De curto ou de longo prazo.
Informação organizada, com foco no interesse do leitor, independente e crítica é o
único caminho que permitirá ao jornalismo sobreviver enquanto tal, mas não há solução clara
de como este novo negócio vai se estruturar, como vai se financiar. O que sabemos apenas é
que o outro caminho, o que estava sendo trilhado, não se sustenta nem em médio prazo. O
jornalismo tem que ser mais confiável que a fonte porque ele não controla mais o regime de
visibilidade da sociedade. O poder de expor ou não expor se esvai, se dilui, de forma
irremediável. Ele não sustenta mais os jornais. Em outras palavras, a comunicação de massa
(um para muitos) não pode mais ser a base de funcionamento do jornalismo.
Além de certas práticas profissionais condenáveis estarem condenadas, as práticas
profissionais legítimas também estão sob cerco. O primeiro aspecto importante nestas
mudanças é que o jornalista não tem mais o monopólio do acesso à informação e às fontes de
informação. Todas estão disponíveis, fontes documentais ou pessoas, através dos
instrumentos suportados pela internet, sejam as redes sociais, e-mails ou banco de dados
públicos e privados. Há mais informação e é necessário ir mais a fundo para escavar boas
histórias. Nesta vertente, emerge o jornalismo de dados, por exemplo, tentando incorporar
ferramentas de tratamento de informações em grande volume na rotina do jornalismo.
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O acesso ampliado à informação também retira do jornalista o monopólio da
verificabilidade. Antes, o leitor tinha que confiar no profissional; hoje, em muitos casos ele
confronta os dados, corrige, publicamente, o profissional, o que impõe mais rigor na
verificação e divulgação de informações. Isso quando não é a própria fonte que corrige o
jornalista, debate com ele, questiona o enquadramento e a edição da sua fala ou informação.
O segundo aspecto relevante é o protagonismo do leitor/cidadão. No modelo da
comunicação de massa, ele era a ponta do processo. Hoje, ele é ponta e meio. O fluxo se
retroalimenta, ele debate as notícias, oferece dados, divulga suas informações, opina, critica,
xinga, ofende, faz o que acha que pode e deve. Se a internet torna as fontes mais acessíveis,
também as torna mais pró-ativas. Isso abre as portas do jornalismo colaborativo, como algo
que o profissional pode incorporar, e do “jornalismo” das fontes, algo do que ele deve se
diferenciar. A relação com os leitores deve ser tanto para mais dialogar quanto para mais
utilizá-los como fontes.
Estes são só exemplos de como o jornalismo tem sido alterado nas suas práticas
profissionais. A crise no modelo de negócios aprofunda a crise profissional. O grande
causador da crise é a internet, direta e indiretamente, ao transformar tanto o mercado
publicitário, quanto os processos e hábitos de consumo de informação e de produtos e o
processo de produção e circulação de informações, inclusive jornalísticas.
A internet é, no entanto, elemento inerte no processo. Ela permite e condiciona as
mudanças, mas não as realiza. O novo leitor/ouvinte/telespectador e cidadão é o verdadeiro
olho do furacão desta equação. É menos o que a internet faz com ele, e mais o que ele faz com
a internet. Por isso, entender a crise neste momento é entender este novo consumidor de
informações, quais seus hábitos, como ele reage, suas preferências. Do ponto de vista de
hábitos de consumo, a crise dos meios é muito mais a crise do papel, em franca redução em
todas as esferas, e a crise do sofá, já que a internet permite que o telespectador se livre da
estrutura de grade da televisão, da prisão do horário, pois modifica um aspecto fundamental:
ela permite o acesso aos arquivos. É isso que dá liberdade para que o consumo de bens
simbólicos se dê de forma mais livre e autônoma. Tal liberdade é provavelmente também a
grande mola do aumento do consumo de audiovisual.
Enquanto a TV fechada amarga perdas de audiências há 10 anos, sobretudo a Rede
Globo, o Youtube atingiu a posição de segunda maior plataforma de circulação de conteúdos
do mundo segundo a consultoria Alexa (www.alexa.com). A Globo caiu de 14,3%, em 2013,
para 13,5% de audiência média em 2014. A Record variou de 6,1% para 6,2%; o SBT foi de
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5,3% a 5,6%; e a Band perdeu um pouco, foi de 2,5% para 2,4. As TVs fechadas e regionais
cresceram, é verdade, de 6,7% para 8,6. Em dez anos, a perda da Globo foi de 38%. Em 2004,
a emissora tinha 21,7% de audiência.
Enquanto isso, no Brasil, também segundo a consultoria Alexa, o Youtube é o quarto
site em quantidade de acessos. Perde para o Facebook, Google.com e Google.com.br.
Considerando-se que o Google é um buscador de conteúdos, o Youtube é o segundo em
circulação de informação. É um sinal inequívoco de que a TV está em crise de audiência,
irreversível na nossa compreensão, mas não o audiovisual. “O jornalismo pós-industrial parte
do princípio de que instituições atuais irão perder receita e participação de mercado e que, se
quiserem manter ou mesmo aumentar sua relevância, terão de explorar novos métodos de
trabalho e processos viabilizados pelas mídias digitais” (Anderson, Bell, Shirky, 2013: 38).
O quadro que se desenha é de redução no consumo dos produtos dos meios
tradicionais (jornal, TV e Rádio) com aumento do consumo de informação como um todo. Há
mais oferta, a vida privada está mais exposta, governos oferecem mais conteúdo, grupos de
afinidades oferecem e consomem mais conteúdos entre si, fóruns de discussão articulam
debates mais amplos. Mas há um efeito aparentemente contraditório. Apenas aparentemente.
Dominique Wolton o trata em Informar não é comunicar. Diz o autor: “A sociedade em rede
remete ao individualismo e ao comunitarismo, desviando-se do modelo mais complicado da
alteridade e da sociedade” (Wolton, 2010, p.47).
Logo, uma arena de produção de conteúdo que restabeleça o diálogo, a comunicação
é fundamental. O que a ampliação de oferta de informação criou foi, no limite da
comunicação, incomunicação. O jornalismo, neste contexto, se torna mais necessário do que
nunca, porque, em crise, acuado, compete a ele um papel central na fundação da democracia
que virá, diferente da democracia de massa, onde o velho jornalismo fazia sentido.
É possível que os segmentos empresariais consigam rever suas práticas, repensar o
negócio e salvá-lo, mas se agirem como faz a indústria fonográfica no Brasil podem afundar o
segmento econômico. De qualquer forma, repensar o negócio não salva os jornais, rádio e TV
abertos de se tornarem cada vez menos relevantes. Sem jornais, como poderá existir o
jornalismo? Talvez o fim não seja assim tão má notícia, mas o jornalismo, mais que o
segmento empresarial que o explora comercialmente, terá que se reinventar. Isso significa que
os jornalistas terão que reinventar o jornalismo. Somente ao reinventá-lo, um novo modelo de
negócios, diferente, talvez mais pobre, talvez mais rico, vai poder emergir.
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Há riscos, mas também, na perspectiva otimista, muitas oportunidades: 1) os custos
estão mais baixos, sobretudo pela crise do papel, mas também equipamentos, maquinário,
tudo está mais acessível; 2) há uma ampla segmentação, o que abre portas de nichos não
explorados de público; 3) o acesso às fontes está facilitado, o que significa que é possível
trabalho profissional com pouca estrutura e equipes pequenas; grandes equipes podem
conseguir resultados mais amplos; 4) o arquivo de informações cresceu muito e abre muitas
portas; 5) surgem novos sistemas de financiamento, alguns já funcionam para a cultura, outros
se baseiam no maior protagonismo das comunidades e das fontes; 6) o jornalismo
colaborativo permite a construção de narrativas complexas com apoio de amadores
coordenados por profissionais; 7) o acesso ao público está mais igualitário.
Por outro lado, a publicidade e o marketing direto vão entrar cada vez mais numa
disputa pela sedução das audiências. O jornalismo deve fugir disso, pois é uma briga desigual.
Seu diferencial não pode ser a sedução. O novo jornalismo deverá ser mais protegido de
pressões, financiado pelo leitor, pelo Estado (sem injunções), pela sociedade civil ou por
empresas (num novo modelo de relação). Deve estar distante da publicidade, tanto na forma
quanto na dependência econômica e deve recusar toda e qualquer influência do Estado ou do
mercado, do mundo político e até a sociedade civil.
Muitas mudanças ocorrerão, acreditamos nisso, pelo trabalho de inovação dos
jornalistas, mas para que o novo jornalismo desabroche mais comprometido com a
democracia é preciso garantir condições materiais e legais para seu funcionamento. Ou seja, o
jornalismo deverá ser tomado como questão de Estado, tanto para garantir novas formas de
subsistência como para regulá-lo. E regulação, no caso, deve mirar em torná-lo mais
responsável socialmente, mas também mais livre e independente.
Do ponto de vista de linguagem, novos universos se descortinam. Narrativa
transmídia livro-reportagem, e-book, jogos, histórias em quadrinhos, infografia, aplicativos,
são apenas algumas das possibilidades promissoras e cativantes.

3. CONCLUSÃO/SÍNTESE
Em síntese, há uma crise no jornalismo tanto no modelo de negócios quanto nas
práticas profissionais. O grande causador da crise é a internet, direta e indiretamente, ao
transformar tanto o mercado publicitário, quanto os processos e hábitos de consumos de
informação e de produtos. Também afeta a produção e circulação de informação e a maneira
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de fazer jornalismo. A crise no modelo de negócio impacta a profissão e expõe certas práticas
condenáveis. Para compreender as mudanças, é fundamental compreender o novo
leitor/ouvinte/telespectador e cidadão. Ele está no olho do furacão desta equação. O novo
cidadão precisa de mais jornalismo, não de menos, mas precisa de outro tipo de jornalismo.
Este novo jornalismo vai reconfigurar o modelo de negócios, que pode ser mais radicalmente
democrático, mas não o será necessariamente ou naturalmente.
Por fim, cabe ressaltar que é fundamental superar a velha dicotomia interesse público
versus interesse do público. O jornalismo sempre trabalhou com o interesse do público e é
este o seu escopo, sem ceder ao circo, ao espetáculo, sem atacar os direitos humanos, sem dar
ao público todo poder, sem se legitimar pelo mau gosto suposto ou real da população.
Jornalismo cobre assuntos de relevância pública (política, empregos, criminalidade,
economia), assuntos relativos aos direitos do cidadão (lazer, cultura, turismo), conteúdos de
serviço (trânsito, tempo, etc) e tudo que interessar ao público. Sua origem na política, sua
legitimação como contrapoder não pode resumi-lo a isso, nem resumir a democracia à disputa
do Estado. Tal concepção é típica do nosso regime político. Há algo diferente surgindo, que
não sabemos o que é, mas sabemos o que não é. E não é mais democracia de massa.
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OS CORONÉIS E AS PROPRIEDADES MIDIÁTICAS
UMA ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DO PODER MIDIÁTICO NACIONAL1
André Kron Marques Zapani2
RESUMO
Este artigo visa fazer uma breve análise do campo midiático brasileiro e paranaense, tendo em
vista seus predicados ímpares e díspares aos dos países europeus, norte-americanos e,
principalmente, sul-americanos, motivados principalmente pela desregulação e pela
extemporaneidade do arcabouço legal da seara comunicacional nacional. Na parte
introdutória, será realizado um conciso resumo da origem da concentração do poder social e
midiático e do surgimento do protagonista indissociável deste campo – o “coronel eletrônico”,
bem como da sua importância nesse contexto. Na segunda parte, será estudada a convergência
conflituosa e tendenciosa do poder político e midiático, tomando por base pesquisas
quantitativas que evidenciam a ilegal direção/posse de empresas radiofônicas em nome de
parlamentares federais e estaduais. Por fim, será analisada outra controversa característica
presente no campo comunicacional nacional – a propriedade cruzada – que é responsável pela
retração da globalização das mídias, pelo soterramento reiterado da informação e relevante
fomentadora desta concentração midiática. O imbricamento de interesses, a demanda pela
inserção em novos mercados e a propriedade cruzada das mídias fazem com que os
protagonistas deste campo mantenham as mesmas práticas ilegais amparadas pela falta ou por
uma frouxa fiscalização dos poderes executivo e legislativo.
Palavras-chave: coronéis midiáticos; concentração midiática; propriedade cruzada
1. O CORONEL E SEUS CASTELOS
O processo de formação dos impérios midiáticos atuais remete a uma regressão
temporal à época colonial (1534-1548), ao período do sistema de capitanias hereditárias, a fim
de se entender como se deu a origem da relação de apadrinhamento, de poder e de nepotismo
nos campos político e midiático contemporâneos.
Essa volta na história, sempre se fazendo analogia com o quadro social atual, se faz
necessária a fim de se compreender como eram consolidadas as alianças entre o poder
moderador de outrora (o executivo contemporâneo) e os notórios donatários dos lotes de terra
do século XVI (empresários do ramo da comunicação do século XX e XXI).
Os donatários dessas capitanias saíram em geral da pequena nobreza (militares,
homens de negócio, burocratas) e foram escolhidos pelo poder financeiro, pela familiaridade,
pela representatividade social e pela proximidade com a nobreza real.
1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2
Doutorando em Comunicação e Linguagens do Programa de Pós-graduação da Universidade Tuiuti do Paraná
(UTP). E-mail: andrekron@gmail.com
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Possuíam o direito de usufruir das propriedades, mas não as tinham como donos
[processo semelhante às concessões radiofônicas3].
Essas relações de poder político vinculadas a conveniências mútuas e a interesses conjuntos
transpassam os idos iniciais do Brasil Colônia e se tornam moldáveis ao transcurso temporal
nacional.
O objeto de discussão e de disputa nessa relação sociopolítica entre os detentores “de
fala” é perene, mas de formatação reiterada e amorfa, mas sempre seguindo os padrões do
sistema econômico de sua época.
Surge o conceito de “coronelismo”, expressão utilizada para designar os opulentos
fazendeiros, os comerciantes, os industriais mais abastados e os integrantes da Guarda
Nacional que detinham o poder regional e a hegemonia social, econômica e política sobre os
miseráveis habitantes das regiões interioranas do país.
Posteriormente, os sertanejos assim denominavam todos chefes políticos que tiveram
grande expressão na política municipal, a partir do final do século XIX, perpassando pela
República Velha (1889-1930).
No entanto, este conceito, segundo Santos (2008), é controverso quanto a sua finitude
na história social. Para Carvalho (2005), o coronelismo teve seu fim por ocasião da
implantação do Estado Novo, em 1937, e consequente queda do governador do Rio Grande do
Sul, o caudilho Flores da Cunha.
O governo de Getúlio se caracterizou pela centralidade do poder no executivo, na
União e consequente debilidade do poder regional, lócus de atuação dos coronéis. Outro fator
que corrobora o fim desta figura social, foi a inclusão do voto secreto, na Constituição de
1934, excluindo as prerrogativas do voto de cabresto nos currais eleitoreiros, bem como a
inexistência de votação direta nos governos militares, em período posterior.
Já Leal (1997), em prefácio de Barbosa Lima Sobrinho, acredita que este conceito
sobrevive até hoje, fruto da transformação do coronel em “doutor”, da fazenda em fábrica e
dos assessores em técnicos. O coronel continua sendo coronel, no entanto com outra
configuração político-econômica. No entanto, os pobres continuam miseráveis.
Semelhante opinião têm Santos & Capparelli (2005) e Santos (2008a e 2008b), os
coronéis se adaptaram ao novo formato político nacional, à manutenção da corrupção estatal e
à situação de abandono de várias cidades interioranas.
3
Segundo o Ministério das Comunicações, serviços radiofônicos são classificados como transmissão de sons
(radiodifusão de sons) e de sons e imagens (televisão), a serem direta e livremente usufruídas pelo público em
geral. No Brasil, esses serviços têm, legalmente, finalidade educativa e cultural e são considerados de interesse
nacional.
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Corrobora-se com este posicionamento conceitual de dilação temporal, Janotti (1987),
além de “no interior do Nordeste, continua sem mudança significativa, mesmo com todas as
transformações políticas e socioeconômicas ocorridas no cenário brasileiro, da década de 30
para cá (...) o coronelismo continua sem modificações em sua essência” (SANTOS, 2008b).
Os coronéis eram grandes latifundiários e empregadores de massas servis que
detinham relações de dependência. Situações idênticas tinham os poderes municipal com
estadual e este com o federal, haja vista que dependiam do voto para o prosseguimento de
seus mandatos e, indiretamente, dos proprietários de terras que, na base da coerção física e
psicológica (voto de cabresto), retroalimentavam a estrutura política.
Em troca os coronéis recebiam favorecimentos: empregos públicos estaduais para
distribuição, verbas extras, exclusividade e centralização na administração municipal. “No seu
município [do coronel José Bezerra] dominou por muito tempo o regime do Estado sou eu. O
município era êle. A lei era êle. O juiz, o delegado, o padre, era ele” (CARONE, 1971, p.87).
Desta forma, interesses privados se imbricavam na seara pública, tornando os limites
demarcatórios em processos subjetivos de fluxos recíprocos de favorecimento.
2. A INDISSOCIÁVEL RELAÇÃO ENTRE PARLAMENTARES E CORONÉIS
Essa conivência política marcada por interesses pessoais, no sistema coronelista,
caracteriza o atual sistema brasileiro de comunicações que faz do apadrinhamento, do
clientelismo, do poder político e do devir econômico predicados de destaque e de existência.
A evolução conceitual e histórica dessa relação sofre extensões interpretativas, a
ponto de Santos & Capparelli (op. cit.) reinterpretarem a obra “Coronelismo, enxada e voto”,
de Victor Leal Nunes (1997) sob a ótica “Coronelismo, radiodifusão e voto”.
Os coronéis de outrora passaram a integrar a política midiática do século XXI, fruto
principalmente do surgimento da televisão e do rádio, da expansão do mercado impresso e dos
espaços digitais, meios eficazes de difusão ideológica e, principalmente, de expansão da
hegemonia política e do poder simbólico não mais exclusivos em seus currais eleitoreiros
locais, mas em regiões longínquas, quiçá nas de seus adversários.
Segundo Santos (2008b), o surgimento de novas tecnologias e a profusão global do
emprego dos ambientes digitais (redes sociais e o jornalismo participativo) são elementos
causadores da debilidade do coronelismo eletrônico, haja vista a possibilidade da diminuição
de dependência informacional dos grandes lotes midiáticos.
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Desta forma, os coronéis modernos buscam se aferrar cada vez mais à radiodifusão e
visam adquirir outras plataformas de comunicação a fim de concentrar a informação bem
como qualificar sua programação com intuito de reter suas audiências, manter suas rendas
publicitárias e difundir sua ideologia político.
A moeda de troca desse sistema comunicacional é o voto do eleitorado rural vinculado
aos coronéis via motivação midiática em favor do político aliado, que, em contrapartida,
facilita ao coronel eletrônico a outorga e, futuramente, a renovação das concessões do serviço
de radiodifusão, além de apoio publicitário no orçamento da emissora “cedida”.
Outra personificação do coronel eletrônico é o próprio atual político renomado que
outrora recebera de dote da família coronelística este poder social, político e econômico que
ainda é bastante latente no Nordeste, mas presente em diversos vilarejos, cidades e
metrópoles.
O “coronelismo eletrônico” torna-se presente, é a manutenção das elites políticas
tradicionais, é a aliança entre o poder privado e os detentores das concessões radiofônicas,
além de conceitualmente ser:
o sistema organizacional da recente estrutura brasileira de comunicações,
baseado no compromisso recíproco entre poder nacional e poder local,
configurando uma complexa rede de influências entre o poder público e o
poder privado dos chefes locais, proprietários dos meios de comunicação.
(SANTOS, 2008a, p.2).

Abaixo, no gráfico 1, pode-se verificar quantitativamente a evidente relação entre os
100

coronéis eletrônicos e a radiodifusão:
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GRÁFICO 1 – OUTORGAS DE TELEVISÃO CONTROLADAS POR POLÍTICOS
FONTE: Santos & Capparelli (op. cit., p.95)
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Nota-se, no gráfico 1, que 33,6% das geradoras de televisão encontram-se polarizadas
nas mãos de políticos dos poderes executivo e legislativo4, grande evidência que os campos
midiático e político caminham quase indissociáveis na contemporaneidade.
Em levantamento quantitativo díspar, feito por James Görgen5 (2015), gráfico 2, que
teve também como objeto de análise figuras políticas sócias ou diretores de veículos de
comunicação, o resultando corroborou com a análise do gráfico anterior:
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O poderio político e simbólico que parlamentares passaram a adquirir face ao
controle de mídias massivas é notório - 271 políticos são sócios ou diretores de 324 veículos
de comunicação no Brasil, conforme gráfico 1.
No total desses veículos: 7,38% pertencem a senadores, 0,37% a governadores,
54,24% a prefeitos, 17,71% a deputados federais e 20,3% a deputados estaduais6.
No entanto, segundo o artigo 54 da Constituição Federal de 1988, deputados e
senadores não poderão:
I – desde a expedição do diploma
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
A metodologia utilizada na tabela 1, segundo os autores, foi “uma busca genérica na internet e em arquivos de
jornais e revistas do país”.
5
Segundo a metodologia de James Görgen, “a propriedade de veículos de comunicação por parte de políticos
com mandato pode ser maior que a apresentada. Optou-se por listar somente o controle direto ou a participação
societária exercida por essas pessoas. Veículos exclusivamente em nome de familiares ou outros sócios não
foram registrados. Da mesma forma, não foram computadas as propriedades de vereadores. ” O levantamento
cruzou dados da Agência Nacional de Telecomunicações com a lista de prefeitos, governadores, deputados e
senadores de todo o país para mapear quais deles são proprietários de veículo de comunicação, de 1987 a 2008.
6
Dados referentes até ao mandato de dezembro de 2010.
4
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b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que
sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior.
II – desde a posse
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada; [grifos meus] (BRASIL, 1988)

Esta prática ilegal corriqueira e quase que institucionalizada é confirmada pelo
levantamento feito por DIAP (2014) que constata que a bancada dos meios de comunicação
no Congresso Nacional, que inclui parlamentares em todos os partidos, embora tenha perdido
em qualidade para a legislatura do mandato 2015-2019, continua contando com algo em torno
de 60 parlamentares entre os concessionários de rádio ou de televisão, mesmo sem a presença
na próxima legislatura, por exemplo, de expoentes como José Sarney (PMDB-AP), Henrique
Eduardo Alves (PMDB-RN) e Inocêncio Oliveira (PR-PE).
Apesar das perdas mencionadas, a bancada contará com a deputada Elcione Barbalho
(PMDB-PA), reeleita; com Sarney Filho (PV-MA), reeleito; com Miro Teixeira (PROS),
reeleito; com Arolde Oliveira (PSD-RJ), reeleito; com o senador Fernando Collor (PTB-AL),
reeleito; com os senadores do PMDB Edison Lobão, Romero Jucá e Jader Barbalho, que tem
mandato até 2019, além de contar com o novo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e o novo
deputado Ricardo Barros (PP-PR).
Já levantamento feito, após a confirmação do resultado das eleições de 2014, pelo
jornal a Folha de São Paulo, aponta que “ao menos 55 concessões pelo país pertencem a
políticos que vão tomar posse em 2015 que juntas, as rádios e televisões somam patrimônio
de R$ 8,3 milhões” (BACHTÖLD,2014).
Os números destes levantamentos são distintos, tendo em vista a metodologia de
apuração utilizada, mas principalmente pela dificuldade de se descobrir quem são os reais
proprietários destes veículos, pois diversos estão em nome de terceiros ou familiares.
A precisão nos números destas pesquisas é um quesito de menor importância se
comparada com essa quase institucionalizada ilegalidade que é uma característica consolidada
na política midiática brasileira e que sobrevive devido à pouca divulgação pelos veículos de
comunicação à sociedade civil, à apatia das audiências, bem como as alianças dos coronéis
com a grande mídia comercial e às reinterpretações ordinárias e tendenciosas dos políticos
sobre o assunto.
Corroborando essa parcialidade, o deputado Arolde de Oliveira (PSD-RJ) disse que
“impedir sócios de emissoras de se candidatar seria discriminação. Se até analfabeto pode ser
candidato, eu não posso por ter uma emissora?", bem como a declaração do deputado
Gonzaga Patriota (PSB-PE), sócio em duas rádios, “que a internet mudou o cenário que esses
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meios costumavam ter. Hoje os meios de comunicação são democráticos". (BACHTÖLD, op.
cit.)
O cenário político-midiático paranaense, no tocante à posse parlamentar de veículos
de comunicação radiofônicos, não é diferente do contexto nacional. Referido óbice foi
constatado, mas em menor proporção que na esfera nacional, em levantamento feito por este
autor tomando por base o executivo e os deputados estaduais e federais paranaenses eleitos
para o mandato 2015-2019 que são proprietários (tabela 2) ou têm vínculos familiares diretos
com os sócios (tabela 3):
Nome

Mandato

Partido

Propriedade

Cidade

Dilceu João Sperafico

Dep. Federal

PP

Rádio Difusora AM

Mal Candido Rondon

Ricardo Barros

Dep. Federal

PP

Rádio Ingá AM

Maringá

Luiz Carlos Martins

Dep. Estadual

PDT

Rádio Banda B

Curitiba

Luiz Claudio Romanelli

Dep. Estadual

PMDB

Rádio Banda B

Curitiba

Cantora Mara Lima

Dep. Estadual

PSDB

Rádio Louvor Eterno

Mandaguari

Cida Borgheti

Vice-governadora

PROS

Rádio Difusora AM

Maringá

TABELA 2 – PARLAMENTARES PARANAENSES PROPRIETÁRIOS DE EMISSORAS

Nome

Mandato

Partido

Propriedade

Cidade

Sandro Alex7

Dep. Federal

PPS

Rádio Central

Ponta Grossa

Bernardo Carli8

Dep. Estadual

PSDB

Rádio Guaicará

Guarapuava

TV Guará

Ponta Grossa

TV Tibagi

Apucarana

TV e Rádio Iguaçu

Curitiba

TV Naipi

Foz do Iguaçu

TV Cidade

Londrina

Rádio Menina do Paraná

Campo Largo

Rádio Eldorado

São José dos Pinhais

Rádio Náutica FM

Maringá

Ratinho Júnior9

Dep. Estadual

PSC

Maria Victória10

Dep. Estadual

PP

Rádio Jornal AM

Maringá

Alexandre Curi11

Dep. Estadual

PMDB

Rádio Poema

Pitanga

Filho Nilson de Oliveira, proprietário também da Rádio Mundi FM, na mesma cidade.
Irmão do ex-deputado Luiz Fernando Carli Filho, proprietário da Rádio Guaicará.
9
Filho do proprietário da Rede Massa, Carlos Massa – o “Ratinho”.
10
Filha do Dep. Federal Ricardo Barros e da Vice-governadora do Paraná, Cida Borgheti.
11
Filho do ex-deputado Aníbal Khury Jr, proprietário da Rádio Poema.
7
8
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Anibelli Neto12

Dep. Estadual

PMDB

Cleveland FM

Clevelândia

TABELA 3 – PARLAMENTARES PARANAENSES PARENTES DE PROPRIETÁRIOS DE EMISSORAS
FONTES: Görgen (op. cit.), Ministério das Comunicações, TSE e Portal Excelências.org13

A Constituição de 1988 determinou como novidades atribuições do Congresso
Nacional, que até então cabia exclusivamente ao Executivo, a apreciação dos atos de outorga
e renovação de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, fato que ocasionou um grande incremento nos trabalhos da CCTCI. Além da
expansão da radiodifusão, especialmente com a instituição da radiodifusão comunitária, temas
como a privatização das telecomunicações, a utilização de software livre, a inclusão digital e a
criação das agências reguladoras fazem parte dos principais debates e deliberações da
comissão.
Essa comissão, uma das 20 comissões permanentes da Câmara dos Deputados, que é
constituída por 42 (quarenta e dois) deputados titulares e igual número de suplentes. Atua
como órgão técnico da Casa, apoiada por consultores legislativos e servidores administrativos.
Curiosamente, diversos parlamentares federais sócios ou associados de concessões
de radiodifusão compõem a CCTCI e outorgam e renovam suas próprias concessões ou
facilitam as de seus familiares, apadrinhados ou “laranjas”. Podem ser inclusos nesta ilegal
confluência de interesses: Sandro Alex, vice-presidente desta comissão; Antônio Bulhões,
suplente e deputado recordista de concessões radiofônicas no país (7 emissoras); Ratinho
Júnior, ex-presidente da subcomissão permanente de radiodifusão e integrante titular até
200914.
Regredindo, em uma década, afim de consolidar a duração desta prática de
autobenefício, que consolida a perpetuação do velho coronelismo e da adaptação para o
coronelismo eletrônico, Lima (2006) demonstra que, em 2003, 15 dos 36 deputados membros
da CCTCI eram concessionários de emissoras de rádio ou TV. Em 2004, a proporção
aumentou para 15 deputados proprietários entre 29 integrantes.
3. PROPRIEDADES CRUZADAS
Outro predicado neste contexto desregulado do campo midiático brasileiro é a
propriedade cruzada que, segundo definição de Lima:
Filho do ex-deputado Antônio Anibelli, proprietário da Rádio Cleveland.
A metodologia no levantamento dos dados neste Portal se faz na busca nas próprias Casas legislativas, nos
Tribunais de Justiça e nos Tribunais de Contas.
14
Em dezembro de 2011, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ingressou com uma Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no STF (cuja relatoria é do Ministro Gilmar Mendes) a fim de
questionar a omissão do Poder Executivo na fiscalização das concessões de radiodifusão a pessoas jurídicas que
possuam políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados. A medida continua em trâmite
aguardando julgamento.
12
13
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trata-se da propriedade pelo mesmo grupo, de diferentes tipos de mídias do
setor da comunicação. Por exemplo: TV aberta, TV por assinatura, rádio,
revistas, jornais, e, mais recentemente, telefonia (fixa, celular e móvel, via
satélite), provedores de internet, transmissão de dados, paging etc. (2012,
p.105)

Esta prática encontra seu amparo legal no decreto-lei nº 236, que complementa o CBT,
nas seguintes condições:
LIMITES DE PROPRIEDADE DE RÁDIO
ONDA MÉDIA

FM

ONDA TROPICAL

ONDA CURTA

LOCAL

4

6

-

-

REGIONAL

3

-

3 (máximo 2 por UF)

-

NACIONAL

2

-

-

2

LIMITES DE PROPRIEDADE DE TV
10 emissoras no território nacional, sendo 5 em VHF; 2 por UF; e apenas 1 por localidade
TABELA 4 – LIMITE DE CONCESSÃO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
FONTE: Brasil (1967, Art.12)

No entanto, verifica-se que o quadro de propriedades cruzadas no país não coaduna
com o previsto em legislação, a ponto do então ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
em 2011, expor publicamente sua posição contrária a esta prática corriqueira, mesmo ciente
das dificuldades em extingui-las, “o que nós queremos é o seguinte: é fazer limitação mais
definida e mais clara sobre a concentração da mídia na mão de poucos” (LIMA, 2011b).
Contudo, esta intenção do ex-ministro à época parou por aí mesmo – na intenção.
Recentemente, seguimentos da sociedade midiática vêm tentando desconstruir o conceito de
propriedade cruzada ao tentar equipará-la à convergência midiática, argumentando que os
veículos de comunicação hoje “só têm num só portal seus noticiários de jornal, rádio e
televisão, na maioria dos casos funcionando num mesmo ambiente físico e virtual, com
aproveitamento de toda produção de conteúdo” (LIMA, 2011c).
O Grupo RBS15, maior conglomerado midiático do sul do país, corrobora com esta
reinterpretação:
Felizmente, o governo Dilma começa a emitir sinais de que está mudando o
rumo do debate sobre o novo marco regulatório do setor de comunicações.
Ao que tudo indica, sairão de cena velhos ranços ideológicos, entre os quais
a campanha pelo veto à propriedade cruzada de veículos de informação e a
Concentração midiática da família Sirotsky. Possui 8 emissoras de rádio, 20 emissoras de TV aberta, 8
jornais e 1 portal de notícia nos estados de SC e RS.
15

1022
9

obsessão pelo controle social da mídia, e entrarão em discussão temas
objetivos como a própria liberdade de imprensa, a qualidade dos conteúdos e
o cumprimento rigoroso dos preceitos constitucionais. (…). É bom que
assim seja, até mesmo para que o país não perca tempo e energia com
impasses ultrapassados, como o do veto à propriedade cruzada. [grifo meu]
A própria tecnologia se encarregou de derrubar este conceito, pois a
convergência das mídias fez com que informações, dados e imagens
passassem a trafegar simultaneamente em todas as plataformas. (LIMA,
2011a)

Contrapondo a esta argumentação da RBS, o fato de haver convergência das mídias
não exclui a situação de que as mídias de massa continuam produzindo conteúdos para
plataformas singulares, com audiências únicas e narrativas próprias.
A concentração cruzada é etapa fundamental para a formação dos monopólios e
oligopólios regionais. Esta centralização de meios em restritos grupos, restringe a diversidade
e a pluralidade de vozes, nivela práticas jornalísticas, causa um soterramento monofônico da
notícia e restringe a liberdade democrática.
Paradoxalmente, os conglomerados midiáticos, representados pela ABERT, que tem
entre seus objetivos - defender a liberdade de expressão (ABERT, 2015) – são os primeiros a
subverterem a legislação vigente, partindo do princípio de uma reinterpretação, impedindo a
globalização da informação, do conhecimento, da ampliação dos mercados e da polifonia.
Levantamentos feitos por Querino (2001) e Pieranti (2015), demonstram a relevância e
a importância dada por outros países no tocante a propriedade cruzada, principalmente quanto
à sua limitação e à possibilidade de não se reduzir o número de vozes atuantes:
País

EUA

ALEMANHA

FRANÇA

ITÁLIA
REINO
UNIDO

Peculiaridades da propriedade cruzada
- Um mesmo grupo não pode deter outorgas de emissoras de TV que cheguem
potencialmente a mais de 39% dos domicílios.
- A propriedade cruzada é permitida no caso de emissoras locais, porém seu
limite varia em função do total de emissoras independentes existentes no
mercado local.
- Um mesmo grupo não pode controlar 1 jornal diário e 1 emissora de
radiodifusão de alta potência que cubram o mesmo município.
Não há restrição. Limite definido pelo índice de audiência das estações
proprietárias (até 30%).
- Uma pessoa somente pode ter 1 rede TV com audiência de 4 milhões de
pessoas; ou
- Uma pessoa somente pode ter serviço de radiofusão sonora com audiência de
30 milhões de pessoas; ou
- Uma pessoa pode ter uma TV a cabo com audiência de até 6 milhões de
pessoas.
Uma pessoa pode ter no máximo 3 concessões de TV nacionais. Para estações
locais, é permitida 3 frequências diferentes.
- Empresa controladora de um jornal nacional com mais de 20% do mercado
não pode deter uma licença para retransmitir Canal 3, nem deter participação
superior a 20% em outra outorga destinado a retransmiti-lo.
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ARGENTINA
PORTUGAL

- Não há limites para total de emissoras de outorgas para emissoras de rádio
local controladas por um mesmo grupo.
- Autorizada a propriedade cruzada no nível local, desde que uma mesma
entidade não disponha simultaneamente de 1 jornal local com mais de 50% do
mercado; rádio local e TV local que transmita o Canal 3.
Limite máximo de 24 licenças. Na mesma localidade, apenas 1 licença
radiofônica.
Limite máximo de concessões por pessoa é de 5. Em uma mesma localidade,
não são autorizadas participações superiores a 25% de outro capital social.

TABELA 5 – LEVANTAMENTO DA PROPRIEDADE CRUZADA EM OUTROS PAÍSES
FONTES: Querino (2001) e Pieranti (op.cit.)

Todavia, a limitação imposta pelas nações internacionais a seus mercados
radiofônicos comerciais visando restringir as propriedades cruzadas não corresponde com a
realidade midiática brasileira que convive com a concentração de vários veículos impressos,
audiovisuais e virtuais em nome de restritos grupos familiares e comerciais, consolidando o
monopólio e a propriedade cruzada. Traços desta assertiva podem ser verificados após
levantamento quantitativo feito com as principais16 famílias midiáticas do estado paranaense:
Nome familiar

Grupo pertencente

Afiliação TV

Município das suas emissoras

Martinez

Organização OEME

CNT

Londrina e Curitiba

Solano

Solano

Rede Vida

Corbélia e Toledo

Petrelli

RIC

RECORD

Massa

Massa

SBT

Maluceli

J. Malucelli

BAND

Andrade Vieira

Andrade Vieira

-

Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu,
Cornélio Procópio, Curitiba e Maringá
Curitiba, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa,
Apucarana, Londrina, S.José dos Pinhais
e Campo Largo
Maringá, Curitiba, Paranaguá e
Piraquara
Londrina

Lemanski

GRPCOM

GLOBO

Tezelli

Tezelli

-

Seleski

Seleski

-

Mussi

Mussi

Mercosul

Muffato

TAROBÁ

BAND

Balbinotti

Balbinotti

-

Curitiba, Londrina, Piraquara, Maringá,
Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Paranavaí,
Cascavel
Campo Mourão, Cianorte, Guarapuava,
Paranacity, Goioerê, Telêmaco Borba e
Brazilândia Sul
Marmeleiro, Francisco Beltrão, Tapejara
do Oeste, Realeza e São João
Astorga, Guaíra, Curitiba, Campo
Largo, Icaraíma,
Cascavel e Londrina
Barbosa Ferraz, Eng. Beltrão, São João
do Ivaí e Sarandi

TABELA 6 – DADOS DAS FAMÍLIAS PROPRIETÁRIAS
FONTES: Ministério das Comunicações, site Donos da Mídia e sites das emissoras dos grupos

16
Foram consideradas as principais famílias paranaenses aquelas que já detém relevante projeção social,
midiática e/ou econômica nas principais cidades do estado e/ou que são proprietárias de mais de 5 emissoras no
estado.

1024
11

FM

EDITORA

JORNAL

7

1

4

2

2

2

MALUCELLI

1

3
2

8

3

LEMANSKI

3

2

7

TEZELLI

1

1

6

1

1
5

1

6

MASSA

5

1

2

1

3

MUSSI
MUFATTO

PORTAL

1

2

SOLANO
PETRELLI

SELESKI

TV

4

MARTINEZ

ANDRADE VIEIRA

AM

2
2

3

BALBINOTTI

GRÁFICO 3 – LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE FAMÍLIAS PARANAENSES
FONTES: Görgen (op. cit.), Ministério das Comunicações e sites das emissoras dos grupos

Nome familiar

AM

FM

TV

Nome familiar

AM

FM

TV

Martinez

-

-

+2

Lemanski

-

-

+6

Solano

-

-

Tezelli

-

+1

-

Petrelli

-

-

+5

Seleski

+3

-

-

Massa

-

-

+3

Mussi

-

-

-

Maluceli

-

--

-

Muffato

-

-

-

Andrade Vieira

-

-

-

Balbinotti

-

-

-

TABELA 7 – QUANTIADADE EXCEDENTE17 DE VEÍCULOS MIDIÁTICOS POR FAMÍLIA CONFORME
AMPARO LEGAL
FONTE: Brasil (1967, Art.12)

Analisando as tabelas e gráfico deste item 3, podem-se inferir alguns pontos
importantes no contexto midiático contemporâneo: (1) o mercado radiofônico paranaense é
uma réplica do seu análogo nacional no tocante à propriedade das emissoras de sons e
imagens. Metade das principais famílias estaduais excedem os limites legais de concessão
radiofônicas. Cabe ressaltar que somente foram quantificadas as emissoras que realmente são

Os números após o símbolo matemático (+) correspondem a quantidade excedente de emissoras previstas no
artigo 12 do Decreto-lei 236, de 28 fev. 67 que regulamenta os limites de propriedade radiofônica no país por
entidade.
17
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de posse daquelas famílias, desconsiderando as que estão em nome de terceiros, mesmo
sabendo, segundo o domínio público, que são de propriedade de integrantes das famílias
pesquisadas. (2) outro aspecto importante é a extemporaneidade da legislação radiofônica.
Algumas organizações midiáticas detêm, além de emissoras de rádio e TV, mídias impressas e
virtuais, consolidando uma homogeneização da informação em diversas plataformas, uma
redução de vozes e de discursos díspares e uma falta de proteção ao mercado. Os meios
comunicacionais mais recentes (impressos e digitais) não encontram sua regulação em
nenhum arcabouço jurídico nem há agências que fiscalizem e normatizem os seus conteúdos e
protejam os produtores de conteúdo e seus leitores, corroborando com o anacronismo legal do
campo radiofônico. (3) seguindo no diapasão do item (2), o critério utilizado na limitação de
concessão ou permissão18 para executar serviço de radiodifusão é a restrição quantitativa
(tabela 4), diferentemente do utilizado em diversos países europeus, sul-americanos e norteamericanos, que é o índice de audiência. Cabe futuramente uma análise aprofundada da
melhor opção para o modelo brasileiro. Limitar pela audiência pode incorrer na proteção de
uma sociedade de ser alvo de uma influência integral ideológica ou discursiva de qualquer
natureza, concebendo opção ao dialogismo, além de proteger o ambiente democrático.
Exemplificando este argumento, verificou-se, em levantamento feito por este autor que tomou
por base a lista de sócio e diretores de entidades radiofônicas comerciais fornecidos pelo
Ministério das Comunicações (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2015), que em
algumas pequenas cidades paranaenses (São João do Ivaí, Palotina, Nova Aurora, Ivaiporã,
Dois Vizinhos e Arapongas) o mesmo sobrenome é sócio ou diretor de todas as rádios
AM/FM da cidade, contribuindo para a massificação do discurso e para a difusão maniqueísta
da informação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se constatar que o campo político-midiático brasileiro é estruturado,
configurado e caracterizado em seu espectro global pelos velhos predicados do tempo das
capitanias que, por conseguinte, coadunaram para o surgimento do protagonista deste campo o coronel e sua dilação conceitual (o coronel eletrônico).

Segundo Jambeiro (2001, p.61), concessão é o ato presidencial que concede a uma pessoa o direito
de executar e explorar serviços de radiodifusão, durante um tempo determinado. Permissão é a
autorização para retransmitir sinais de TV, emitidos por estações de radiodifusão. A primeira só pode
ser licenciada pelo presidente. A segunda, pelo ministro das Comunicações. Nem a concessão nem a
permissão dão aos concessionários direitos exclusivos de explorar estes serviços
18
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A legislação magna da área da radiodifusão (CBT) foi promulgada na sua íntegra à
época, graças à pressão destes coronéis que, logo em seguida, fundaram uma instituição
privada (ABERT), que é responsável, desde a década de 60, pelos interesses dos monopólios
familiares da atualidade, pela manutenção do extemporâneo CBT e pelo soterramento
monofônico da notícia.
O embricamento de interesses, a busca por novas audiências, a demanda pela
inserção em novos mercados, a propriedade cruzada e a evolução das convergências das
mídias fazem como que os protagonistas deste campo mantenham as mesmas práticas ilegais
(ou pouco transparentes), amparados pela falta ou por uma frouxa fiscalização dos poderes
executivo e legislativo, priorizando o privado e o econômico em detrimento ao público e
cultural.
Desta forma, nota-se que ao manter o status quo do campo político-midiático
presente, as relações de poder cidadão-mídia continuarão tendendo para uma menor polifonia
e uma sociedade menos plural e diversificada. As grandes mídias de massa, paradoxalmente,
que “impedem essa universalização, empunham a bandeira da liberdade de expressão”
(VALENTE, p. 16, 2012).
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Juventude e Violência: da violação à garantia de direitos dos jovens na
esfera pública1
Regina Célia Escudero2

RESUMO
A associação linear entre as características da população com os lugares onde vivem tem
definido o grau de vulnerabilidade territorial, demarcando as diferenças e as desigualdades
sociais. Entretanto, a inexistência e/ou a precarização de serviços de infraestruturas, aliada à
falta de condições econômicas, sociais, políticas e culturais, principalmente de jovens com
práticas de atos infracionais, tem agravado as condições de vida dessa população que vive sem
emprego, sem saúde, sem educação, sem políticas públicas etc. O Programa de Pesquisa e
Extensão tem por objetivo identificar as necessidades de jovens com prática de ato infracional
para uma intervenção qualificada utilizando de estratégias pedagógicas de caráter inclusiva e
preventiva, no sentido de promover a inserção social bem como subsidiar a formulação de
políticas públicas para a juventude. O município de Londrina está incluído no Plano Juventude
Viva como um dos 3 municípios prioritários do Estado do Paraná. Será dada ênfase às ações
para o desenvolvimento de habilidades e competências de jovens para assegurar a sua promoção
e socialização. Este trabalho apresenta as atividades da área de comunicação/relações-públicas
que serão desenvolvidas nesse programa de pesquisa e extensão com abordagem
interdisciplinar, a fim de problematizar e dar visibilidade à tal problemática na esfera pública
londrinense.
Palavras-chave: comunicação pública, juventude, esfera pública, direitos.

1. INTRODUÇÃO

Creditamos à comunicação pública a função de mediação entre Estado e sociedade
civil fundamentada na perspectiva do “mundo social” definido por Habermas (2003a) como o
“lugar” em que aparecem, mais visivelmente, os interesses das camadas organizadas do
contexto societário, com uma função política e politizadora do cidadão. Já o “mundo da
vida”, de acordo com o mesmo autor, é propriamente o contexto do agir comunicativo em
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2
Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade estadual de São Paulo (2012),
professora adjunto d do departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina,
escudero@uel.br . Programa de Pesquisa/Extensão financiado pelo MEC.
1
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busca de um entendimento mútuo, baseado no resgate da solidariedade entre os que
participam do debate, o que lhes dá uma dimensão comunitária e de interesse coletivo:
O mundo da vida constitui, pois, o contexto da situação da ação; ao
mesmo tempo, ele fornece os recursos para os processos de
interpretação com os quais os participantes da comunicação procuram
suprir a carência de entendimento mútuo que surgiu em cada situação
de ação. Porém, se os agentes comunicativos querem executar os seus
planos de ação em bom acordo, com base numa situação de ação
definida em comum, eles têm que se entender acerca de algo no mundo
(HABERMAS, 2003a, p. 167).
Habermas (2003a) pondera, entretanto, sobre a existência de um agir comunicativo
estratégico na realidade do sistema, o qual coloca o mundo da vida numa posição de pano de
fundo, neutralizado por forças de um sistema de auto regulação que objetiva o agir-comrespeito-aos-fins.
A natureza da comunicação pública é democrática, não-restritiva, não-especializada e
não-excludente, segundo Gomes e Maia (2008). Assim, tem como perspectiva a abertura de
canais democráticos que viabilizem o livre fluxo de informações entre os atores que participam
da esfera pública. Seu objetivo é a discussão de temas de interesse comum a serem debatidos
na esfera pública e o seu resultado é a formação da opinião pública e o fortalecimento da
cidadania. Segundo Gomes e Maia:
Neste esquema, a esfera pública é basicamente um meio para a produção de
opinião pública e o modo fundamental de existência da esfera pública é a
comunicação pública, que se materializa em um conjunto de estruturas para
uma comunicação generalizada (quer dizer, não restritiva, não-especializada,
não-excludente). A matéria básica da comunicação pública (em outras
palavras, aquilo que responde à pergunta: qual é o objeto da comunicação
generalizada?) são questões, idéias, formulações, problematizações,
sugestões provenientes das interações vitais da vida em sociedade. (GOMES;
MAIA, 2008, p. 85)

A perspectiva pública da comunicação dá estatuto ético-moral ao espaço público,
fundado na livre discussão e na igualdade de participação, pois é desse modo que os indivíduos,
seus formadores, divulgam suas ideias, as tornam públicas e as aperfeiçoam em meio à crítica
e à autocrítica, como afirma Esteves:
A sua articulação é estabelecida pelos princípios da liberdade e igualdade, os
quais marcam também o forte cunho político-ético-moral e emancipatório da
comunicação pública. O significado social dos critérios referidos pode ser
assim expresso: livre participação de todos os interessados (possibilidade de
2
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um alargamento ilimitado do público), livre discussão de temas e assuntos
(laicização da política e da cultura em geral) e igualdade de estatuto de todos
os participantes (competência reconhecida em função, e só em função, da
validade dos argumentos reconhecidos) (ESTEVES, 2003, p. 36).

A comunicação pública está vinculada à característica de articulação dos interesses
públicos na esfera pública, que é o lócus do debate, das argumentações, do plural, do encontro
de ideias contraditórias, assim como, o lugar de visibilidade da opinião pública que é nele
gerada, como resultado das discussões desenvolvidas. Para esta esfera são encaminhados os
problemas da sociedade civil (associações, organizações, movimentos sociais) que emergem
das relações estabelecidas no mundo da vida, e estes são discutidos por seus atores em busca
de formas para superá-los.
Por esta perspectiva acreditamos que a esfera pública democrática da sociedade
brasileira não representa, de fato, um espaço democrático, orientado por um tipo de
comunicação não restritiva e igualitária, como pressupõe a comunicação pública e nem
contextualizada pelo mundo da vida.
Chamamos a atenção à política de comunicação que faz parte da Constituição Federal
de 1988, denominada de Constituição Cidadã, que representa muito mais os interesses das
oligarquias que dominam os meios de comunicação social no Brasil do que propriamente os
interesses da maioria da população, quanto mais dos segmentos minoritários da sociedade civil
brasileira. Trata-se de uma política articulada entre os pares e para os pares. Passados 26 anos
desde sua promulgação, alguns artigos propostos por setores articulados da sociedade civil que
desde então vêm realizando debates a fim de torná-la mais democrática, ainda não foram
promulgadas.
Neste contexto, consideramos importante compreender a comunicação pública como
um resgate da função social do comunicador na esfera pública democrática, não como uma
especialidade da comunicação, mas como um conceito em permanente construção, a partir da
dinâmica social. Refere-se a um posicionamento crítico e transformador do comunicador social
diante das necessidades e demandas sociais que se apresentam na atualidade, especialmente das
camadas excluídas da esfera pública.
A comunicação pública traz a possibilidade de dar visibilidade aos diferentes grupos e
de sua inclusão na esfera pública, cujo debate se dá entre forças conflitivas e diversas e é
fundamental para o amadurecimento da democracia. Por meio do acesso à informação sobre a
realidade em que vive, o indivíduo torna-se sujeito de sua história, capaz de transformá-la, o
3
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que é possível somente quando este discute e se organiza em grupos que questionam e
interferem sobre questões de interesse público e coletivo. Este nó coletivo é capaz de fortalecer
a esfera pública, pela defesa dos interesses públicos, e a cidadania, num processo contínuo,
fecundo e consciente a respeito de conquistas coletivas. Outro aspecto importante da
comunicação pública é que não se articula a partir de modelos e nem formas de comunicação,
tanto tecnicamente quanto em termos de conteúdo. Neste sentido, sua natureza está intimamente
ligada ao contexto sócio histórico dos seus atores, ancorada em seu mundo da vida.
Este trabalho tem como objetivo apresentar as características e objetivos do projeto de
pesquisa e extensão no qual estamos participando na Universidade Estadual de Londrina
intitulado “Políticas Públicas para os Jovens: da visibilidade à garantia de direitos”, aprovado
pelo CNPq e coordenado pela Profa. Dra. Vera Tieko Suguihiro, Neste projeto, com
características multidisciplinares, nossa participação tem como objetivo conhecer o modo como
o jovem se insere na esfera pública, como emissor e receptor da comunicação; o modo como
ele se vê neste mundo social e como é visto pela sociedade civil londrinense.
Valendo-se do pressuposto de que a política pública de comunicação tem que articularse de modo a ser o elo entre as diversas demandas da sociedade civil brasileira e o Estado, um
de nossos objetivos é analisar o nível de abertura e a forma de representação que os veículos de
comunicação de massa de maior influencia na sociedade civil londrinense, campo empírico de
nossa pesquisa, dão aos segmentos minoritários da sociedade civil. No caso desta pesquisa, em
específico, referimo-nos ao segmento dos jovens em conflito com a lei. É fundamental que os
diferentes segmentos, em especial as camadas marginalizadas da sociedade brasileira, tenham
oportunidade de voz para reclamar e reivindicar por seus direitos sociais, pois só assim será
possível à política pública de comunicação cumprir seu papel sócio-político.
É essencial que a política pública da comunicação atue como condutora destes debates
na sociedade brasileira, a fim de que a construção e reconstrução social, presente na sociedade,
se faça presente na construção e reconstrução do Estado, configurado legitimamente a partir
das demandas de todos os setores da sociedade civil, a fim de se tornar legítimo e legitimado.
Costa (1997) define como atores sociais da sociedade civil os grupos sociais que
participam politicamente da esfera pública, tais como: organizações não governamentais,
movimentos sociais, identidades alternativas, grupos de voluntários etc. Habermas (1997) faz
uma distinção entre os atores participantes deste público que ajudam a criar a esfera pública, no
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sentido sociológico, e aqueles que adotam um “papel social”, de forma teatralizada, numa esfera
pública já existente, utilizando-a para o atendimento de interesses particulares. Esta troca entre
os interesses privados e públicos na esfera pública é própria de nossa sociedade brasileira
contemporânea, ainda vinculada às características da esfera pública burguesa, da qual
participavam somente os setores mais elitizados da sociedade.
“A autoridade dirige a sua comunicação ‘ao’ público, portanto, em princípio,
a todos os súditos; comumente, ela não atinge, assim, o ‘homem comum’, mas,
se muito, as ‘camadas cultas’. Junto com o moderno aparelho do Estado surgiu
uma nova camada de ‘burgueses’ que assume uma posição central no
‘público’. O seu cerne é constituído por funcionários da administração feudal,
especialmente por juristas (ao menos no continente europeu, onde a técnica
do Direito Romano herdado é manipulada como instrumento de
racionalização do intercâmbio social). Acrescentam-se ainda médicos,
pastores, oficiais, professores, os ‘homens cultos’, cuja escala vai do mestreescola e escrivão até o ‘povo’ /52/.” (Habermas: 2003 p.37)

No caso desta pesquisa, em especial, que tem como foco a análise da representação do
jovem brasileiro em conflito com a lei na esfera pública, partimos do pressuposto de que este
segmento tem, na verdade, uma invisibilidade significativa nos debates e discussões
estabelecidos pela sociedade civil a seu respeito. Sua visibilidade está associada à
criminalidade, à delinquência. Este jovem é estigmatizado, a priori, pela sociedade civil como
o pivete, de cor preta e pobre, sem a devida contextualização das condições históricas e sociais
em que estão inseridos. É fato que o Estado não tem atendido às necessidades destes jovens em
termos de favorecimento de oportunidades no mercado e da implementação das políticas
públicas pautadas nos seus direitos. É certo também que a sociedade civil brasileira, de modo
geral, impregnada por uma visão conservadora, de caráter preconceituoso, disciplinador e
punitivo, tem atribuído às famílias pobres a responsabilidade pela condição de vida dos jovens
em situação de pobreza e de vulnerabilidade social. (SUGUIHIRO, 2014)
Apenas na década de 2000 é que a juventude passa a ser inserida na agenda das
políticas públicas brasileiras, por força das reivindicações e pressões de movimentos sociais; e
do resultado de pesquisas e debates acerca do tema.
É urgente, portanto, levar tal discussão ao âmbito da esfera pública, entre os setores da
sociedade civil e do Estado, a fim de dar visibilidade e oportunidade de reflexão sobre a
temática. É também indispensável, a inserção do jovem neste debate, para que ele participe de
todo o

processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas voltadas

ao segmento que representa. Acredita-se que não é a escassez de recursos financeiros que tem
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limitado a criação de oportunidades de vida, de acesso aos serviços sociais e a constituição da
identidade e socialização dos jovens, mas fundamentalmente a sua invisibilidade no âmbito da
discussão e implementação das políticas públicas na esfera pública.
Este projeto de pesquisa visa encontrar formas de engajamento deste segmento
minoritário na esfera pública, possibilitando sua participação em temas de seu interesse,
conectando a política pública da juventude à sua realidade.
Benhabib (2002) defende que apesar da existência de uma esfera pública multicultural
nas sociedades democráticas da atualidade, somente num modelo de democracia deliberativa
que se baseia em um discurso ético, esta esfera pública possibilitará o acesso, visibilidade e voz
dos diferentes segmentos da sociedade civil. Segundo a autora, os princípios éticos para o
engajamento da sociedade civil nesta esfera pública, são: igualdade de condições para todos os
membros da sociedade, voluntariado, e liberdade de associação, sendo que o princípio básico é
respeito e igualdade entre os que fazem parte deste universo de deliberações.
Segundo Bailey; Harindranath (2006) os grupos minoritários são invisíveis e não
representados nas mídias majoritárias. A partir da análise da recepção de representantes de
alguns grupos minoritários abordados no programa “Multicultural Broadicasting: Concept and
Reality” exibido em 2002 pelas redes BBC, British Standards comission, Independent
Television Comission and Radio Authority ; tais grupos afirmaram que sua simbolização esteve
ligada a “vozes dissonantes; estereótipos negativos ; versões simplistas de suas comunidades;
e ainda imagens negativas ou não-existentes dos seus países e regiões de origem [tradução da
autora]” (BAILEY e HARINDRANATH:2006, p.305).
Em função desta invisibilidade, ou então de uma visibilidade distorcida, estas minorias
étnicas buscam nas mídias alternativas espaço para expressar seus pensamentos e culturas.
Entretanto, tais espaços têm pouco reconhecimento fora de suas comunidades. (BAILEY e
HARINDRANATH : 2006)
Os autores sustentam a necessidade de achar formas de inclusão destas minorias nos
meios majoritários de comunicação e na esfera pública formada por representantes
hegemônicos da sociedade. Assim, não basta definir políticas públicas de comunicação voltadas
a estes grupos minoritários, mas prover condições para a sua inclusão social e política na esfera
pública multicultural, caso contrário criam-se guetos e sub culturas; diferenças entre os
cidadãos; dificuldades de diálogo.
6
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Em tese de doutorado de nossa autoria (CÉSAR:2012), defendemos a existência de
duas formas de entendimento sobre a esfera pública : a que privilegia os meios de comunicação
social e a que se fundamenta na comunicação interpessoal Costa (1997).
“A primeira coloca os meios de comunicação no centro da formação da esfera
pública, como elemento organizador das massas manipuladas por seu
conteúdo, ou seja, há uma grande intenção de controle de tais instrumentos
pelos centros de poder político e econômico das sociedades. Neste sentido,
mesmo sendo a esfera pública um fórum comunicativo aberto, cada pólo deste
ato comunicativo toma posições distintas e descompassadas, o que contraria a
concepção de esfera pública enquanto espaço aberto e democrático de
comunicação, acessível a todos e propiciador de iguais oportunidades de
debate.
“A segunda concepção coloca os espaços de comunicação interpessoal e as
redes colaborativas e informais de intercâmbio como elementos formadores
da esfera pública. Conforme esta concepção, estes elementos relativizam a
ação manipuladora das mídias e apontam para a possibilidade de formas
discursivas de comunicação dentro da esfera pública.” (CÉSAR: 2012, p.>>>)

Acreditamos, portanto, na existência de uma interlocução dos sujeitos destes dois
contextos da esfera pública, a qual possibilita contrabalançar o poder do sistema comunicativo
auto regulador a que se refere Habermas (2003). Assim, este projeto de pesquisa parte do
pressuposto de que a comunicação pública, que tem natureza democrática, inclusiva e de
abertura à participação dos diferentes setores da sociedade civil na arena de discussão da esfera
pública do Estado e da sociedade civil, pode propiciar ao segmento minoritário abordado neste
projeto, ou seja, o jovem brasileiro em conflito com a lei, o seu engajamento nesta esfera a fim
de discutir e deliberar a respeito das políticas públicas que lhe dizem respeito. Concordamos
com Bailey (2006) sobre a necessidade de se refletir seriamente a respeito das relações entre a
mídia e a esfera pública nas sociedades multiculturais, que não permitem a visibilidade
necessária aos segmentos minoritários dentro desta sociedade multicultural. Tal reflexão é
fundamental a fim de achar uma solução que resgate e legitime a política democrática desta
sociedade multicultural da atualidade.

3) Plano Teórico
3.1) DIREITOS DA JUVENTUDE
A partir da promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988, institui-se
um Estado Democrático de Direito, visando assegurar os direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, a igualdade e a justiça com o valores suprem os de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos. (BRASIL, 1988).
7
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Segundo Telles (1994, p.7) a década de 1980 foi marcada pelo fortalecimento e
organização dos movimentos sociais no Brasil, bem como aspirações por uma sociedade justa
e igualitária. Estas lutas sociais obtiveram conquistas importantes na Constituição Federal de
1988 (C.F/88) e se traduziram na construção de sujeitos políticos.
Para Costa (2012, p.128) o projeto de sociedade presente na Constituição Federal tem
um caráter horizontal, com enfoque na redução de desigualdades, reconhecimento das
diferenças e respeito à diversidade, independentemente da condição social e pessoal. Este
ordenamento constitucional apresenta avanços significativos para a população de crianças e
adolescentes, considerados sujeitos de direitos, no qual se estabelece um a nova política de
atendimento, conforme assegura o caput do artigo 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
com unitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração,violência, crueldade e opressão (BRASIL,1988).
É primazia do Estado garantir as políticas públicas para efetivar os direitos assegurados
constitucionalmente, bem como garantir a subsidiariedade às famílias que não possuírem tais
condições, ou seja, cabe ao Estado fornecer o suporte necessário para concretizá-los.
Em 1990, os direitos a esta população etária foram regulamentados pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, fundamentado
em novo paradigma ético-político e jurídico, no qual garante a proteção integral, com absoluta
prioridade na efetivação dos direitos.
O artigo 4º do ECA dispõe que a garantia de prioridade absoluta compreende:
Primazia de receber proteção e socorro em quais quer circunstâncias; b) precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e
execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (BRASIL, 2010).
Embora

os

direitos

ao

segmento

infanto-juvenil

estejam

assegurados

constitucionalmente, ainda não há de fato a sua efetivação em caráter universal. Para Baptista
(2012, p. 168) "a sociedade não reclama por mais direitos, mas por garantias de sua
implementação: a prática política e o contexto social têm favorecido um a concretização restrita
e excludente dos seus dispositivos".
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As normativas brasileiras apresentam avanços, inclusive nas ações relativas ao
adolescente em conflito com a lei. De acordo com Costa (2012, p. 31) a realidade empírica não
deve ser confundida com a realidade normativa. O fato dos direitos estarem positivados, não
significa que haja materialidade no contexto social. A realidade da adolescência no país está
longe de atingir os objetivos programáticos propostos.
Quando se trata de direitos à proteção especial, o ECA dispõe sobre a responsabilização
de adolescente que comete um ato infracional, com base no próprio Estatuto que o submete as
medidas socioeducativas. Segundo o artigo 103 do ECA "considera-se ato infracional a conduta
descrita pelo crime ou contravenção penal" e, para efeitos de aplicação da legislação, deve ser
considerada "a idade do adolescente à data do fato" (BRASIL, 2009). De acordo com o art.112
do ECA, após a verificação da prática do ato infracional, a autoridade competente poderá
implicar ao adolescente as seguintes medidas socioeducativas:
Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à com unidade; liberdade
assistida; inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional.
(BRASIL, 2009).
O § 1º do artigo 112 dispõe que "a medida aplicada ao adolescente levará em conta a
sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração".
Partilhando do pensamento de Silvia Tejadas (2005, p.83), a prática de atos infracionais possui
inúmeras determinações, não sendo possível mencionar apenas um fator, uma vez que este é
construído socialmente. É um fenômeno composto por vários aspectos estruturais, tais como:
oportunidades de vida e acesso aos serviços sociais, os aspectos subjetivos e familiares
relacionados à constituição da identidade e socialização do sujeito, e aspectos comunitários.
Nesta perspectiva, muitas vezes a trajetória de vida dos adolescentes evidencia a sua
invisibilidade no âmbito das políticas públicas (TEJADAS, 2005).
As demandas juvenis foram inseridas recentemente na agenda das políticas públicas
brasileiras e, foi a partir da década de 2000 que se iniciaram grandes movimentos no país,
buscando os direitos da juventude, bem como realização de pesquisas, mobilizações e
discussões acerca do tem a juventude (BRASIL, 2013b).
Por meio da demanda e mobilização da população, no ano de 2004 foi instituída na
Câmara Federal, a Comissão Especial de Políticas Públicas da Juventude, a qual iniciou o
debate acerca do Plano Nacional da Juventude, da Emenda Constitucional n. 65/2010 e o
Estatuto da Juventude. E, em 2005 houve a implementação da Política Nacional da Juventude,
bem com o a criação do Conselho Nacional de Juventude (BRASIL, 2013b). No ano de 2010
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outro avanço significativo foi a aprovação da Emenda 65/2010, a qual a juventude foi também
contemplada no art. 227 da Constituição Federal de 1988. Assim, de acordo com o art. 2º e §
8º da referida Emenda, tanto o Estatuto da Juventude como o Plano Nacional da Juventude, visa
a articulação das esferas governamentais para a execução das políticas públicas para os jovens.
O Estatuto da Juventude foi instituído em 5 de agosto de 2013 e entrou em vigência em
02 de fevereiro de 2014, portanto, a discussão ainda encontra-se em processo incipiente,
tornando-se urgente a sua divulgação para ganhar visibilidade social e política junto à sociedade
e ao Estado, sobretudo incentivar a participação da população juvenil na formulação,
implementação e avaliação das políticas públicas, de modo a atender seus interesses e
necessidades.
O Estatuto da Juventude, Lei n. 12.852/2013, dispõe sobre os direitos da população
juvenil e apresenta os princípios e diretrizes das políticas públicas para o referido segmento,
bem como o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. Ao Sistema Nacional e Juventude,
compete à União formular e coordenar a execução da Política Nacional de Juventude, e no
âmbito estadual e municipal, compete a cada esfera governamental coordenar o SINAJUVE.
O artigo 37 da Lei n. 12.852/2013, dispõe que: "Todos os jovens têm direito de viver
em um ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e mental,
sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu aperfeiçoamento
intelectual, cultural e social" (BRASIL, 2013a).
No artigo 2º, a lei dispõe sobre o princípio da promoção da autonomia e emancipação
dos jovens; da valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por
meio de suas representações; reconhecimento do jovem com o sujeito de direitos universais; e
respeito à diversidade individual e coletiva da juventude (BRASIL, 2013a).
O Estatuto apresenta ainda detalhadamente dos 11 direitos, já previstos na Constituição
Federal, quais sejam: direito à educação; direito à profissionalização, ao trabalho e à renda;
direito à diversidade e à igualdade; direito à saúde; direito à cultura; direito à comunicação e à
liberdade de expressão; direito ao desporto e ao lazer; direito ao território e à moradia; direito
à sustentabilidade e ao meio ambiente; direito à segurança pública e ao acesso à justiça.
Embora os direitos da juventude estejam assegurados constitucionalmente isto não
significa que estão sendo efetivados. O fato é que no Brasil ainda há um alto índice de jovens
com baixa escolaridade, baixos salários, inseridos em trabalhos informais, sem acesso às
políticas públicas (saúde, esporte, cultura, assistência social, entre outras). E, a ausência destas
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políticas públicas tem levado os jovens a ingressar na prática da criminalidade de forma muito
precoce.
O que se faz urgente é a formulação e implementação de políticas públicas capaz de
investir na prevenção e enfrentamento da violência; na avaliação das políticas públicas quanto
às causas, às consequências e à frequência da violência contra os jovens; na priorização de ações
voltadas para os jovens em situação de risco, vulnerabilidade social e egressos do sistema
penitenciário nacional, entre outras (BRASIL, 2013a).
O Estatuto da Juventude, no âmbito municipal, prevê no art. 43 e inciso I, que os planos
de juventude devem estar em conformidade com o "Plano Nacional e Estadual, e garantir a
participação da sociedade, sobretudo da juventude", bem como "criar, desenvolver e manter
programas, ações e projetos para a execução das políticas públicas de juventude" (inciso III).
Cabe ao município, portanto, a elaboração do Plano Municipal de Atendimento, em
consonância com o plano nacional e estadual, envolvendo tanto as instâncias da sociedade civil
organizada como o poder constituído (legislativo e judiciário), sob o controle do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na perspectiva da municipalização. Ou
seja, é neste plano que será definido sobre "o que", "porque" "para que", "para quem", "como"
e "com que" se pretende promover a política pública para a juventude.
Para tanto, é preciso a formação de diferentes atores sociais, com qualificação técnica
operativa e domínio dos preceitos legais e constitucionais, além da habilidade e competência
em conjugar o conhecimento e a experiência adquirida no cotidiano da prática social com
jovens, principalmente junto àqueles marcados pela prática de ato infracional.
O desafio da presente proposta está na capacidade dos diferentes segmentos da
sociedade civil, do Estado e da família em desenvolver práticas sociais que institucionalize a
cultura da prevenção no atendimento a estes jovens envolvidos com a criminalidade. Hoje, sem
sombra de dúvida, é o maior desafio para todos.
4) Objetivos:
4.1. Geral:

 Identificar as necessidades de jovens com prática de ato para uma
intervenção qualificada utilizando de estratégias pedagógicas de caráter
inclusiva e preventiva, no sentido de promover a inserção infracional
11
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social bem como subsidiar a formulação de políticas públicas para a
juventude.
4.2. Específicos:
 analisar a participação e a visibilidade jovem londrinense em conflito com a
lei, enquanto representante de um dos segmentos minoritários da sociedade
brasileira, no âmbito da esfera pública.
 identificar as formas simbólicas que caracterizam o jovem em conflito com a
lei nos

meios de comunicação tanto nacional quanto local, com maior

influencia sobre a sociedade civil londrinense;
 anlisar o conjunto de regras das políticas públicas brasileiras que executam
programas e projetos voltados ao jovem em conflito com a lei, em nível local
(Londrina/Paraná) e nacional;
 identificar o modo como o jovem em conflito com a lei se vê representado pelas
políticas públicas do Estado, pela mídia e pela sociedade civil, a partir da
análise do conjunto de entrevistas realizadas na fase metodológica deste
projeto definida como “Campos de Interação”.
5. Metodologia de investigação
A metodologia de pesquisa a ser adotada para a realização desta pesquisa será a
“Interpretação Hermenêutica em Profundidade (HP)”, baseado em Thompson (1995). Segundo
ele, a interpretação hermenêutica é um método de compreensão das formas simbólicas que
perfazem o mundo social, as quais “são construções significativas que exigem uma
interpretação; elas são ações, falas, textos que, por serem construções significativas, podem ser
compreendidas.” (THOMPSON, 1995, p. 357).
O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para ser
observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, por
sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, estão
constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e em
interpretar as ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor
(THOMPSON, 1995, p. 358).

As produções simbólicas que expressam a natureza do mundo sócio-histórico não
podem ser consideradas como um campo-objeto, que pode ser observado objetivamente, mas
como um campo-sujeito, pois são elaboradas a partir de um processo contínuo de reflexão do
sujeito sobre a realidade construída por ele mesmo, ao buscar compreender a si próprio por
12
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meio dela. Thompson (1995) considera que tanto os analistas como os sujeitos envolvidos na
análise hermenêutica _ campo-sujeito-objeto _ agem motivados pela reflexão e avaliação da
realidade circundante. Os resultados desta análise hermenêutica podem ser apropriados pelos
sujeitos e influenciar na transformação da realidade sócio-histórica, embora este não seja o
objetivo e nem o critério de validação deste método investigativo.
As formas simbólicas são produzidas (faladas, narradas, inscritas) e recebidas
(vistas, ouvidas, lidas) por pessoas situadas em locais específicos, agindo e
reagindo a tempos particulares e a locais especiais, e a reconstrução desses
ambientes é uma parte importante da análise sócio- histórica (THOMPSON,
1995, p.366).

Algumas das formas de investigação hermenêutica propostas pelo autor, são:
Hermenêutica da Vida Quotidiana: “interpretação da doxa”, definida como a fase preliminar
e fundamental neste tipo de investigação. O objetivo desta fase é a “elucidação das maneiras
como as formas simbólicas são interpretadas e compreendidas pelas pessoas que as produzem
e as recebem no decurso de suas vidas quotidianas, este momento etnográfico é um estágio
preliminar indispensável ao enfoque HP.” (THOMPSON: 1995 p. 363) Ou seja, é um momento
de reinterpretar as opiniões, crenças, e demais formas de posicionamento das pessoas que
formam o mundo social.
As atividades realizadas deste projeto serão em conjunto com as demais áreas dele
participantes: psicologia, serviço social, geografia, arquitetura, educação física, e além de nossa
participação como relações públicas, haverá também a participação da área de jornalismo, o
que dará uma perspectiva mais profunda e complexa às análises da comunicação.
Serão analisadas as formas simbólicas apresentadas na esfera púbica, tanto interacional quanto
a dos meios de comunicação de massa. Serão realizadas entrevistas e grupos de foco com o
jovem em conflito com a lei, buscando compreender o modo como vê sua representação na
esfera pública e sua inserção dentro dela.
Segundo Thompson (1995), a interpretação da doxa é fase fundamental e o ponto de partida da
metodologia da Interpretação Hermenêutica, mas não seu fim. É preciso ir além desta
interpretação, avançando às demais fases propostas pelo autor, a fim de garantir a complexidade
deste processo metodológico de interpretação da realidade, denominada como o campo-sujeitoobjeto da pesquisa.

13
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As demais fases deste referencial metodológico da Hermenêutica em Profundidade, são a
análise sócio histórica; análise formal ou discursiva; interpretação/reinterpretação. Neste
projeto de pesquisa, além da interpretação da doxa, serão realizadas pesquisas em duas outras
dimensões: análise sócio histórica e interpretação/re-interpretação, adequando-se ao tempo de
duração da pesquisa pós-doutoral (seis meses), conforme será delimitado a seguir:
 Análise sócio histórica: análise que pode envolver situações espaço-temporais; campos
de interação; instituições sociais; estrutura social; e meios técnicos de transmissão.
Segundo Thompson (1995), “o objetivo da análise sócio-histórica é reconstruir as
condições sociais e históricas de produção, circulação e recepção das formas
simbólicas”. (THOMPSON:1995, p.366)
1) Campos de Interação: realização de entrevistas com o jovem em conflito com a lei na
cidade de Londrina, PR, a fim de verificar a sua percepção sobre sua realidade, na
perspectiva de sujeito e objeto da mesma, ou seja, a forma como este grupo se vê
simbolizado pelos meios de comunicação de massa, instituições responsáveis pelas
políticas públicas em nível local (cidade de Londrina/ Paraná) e atores da esfera pública
local;
2) Instituições sociais: operacionalização da análise das políticas públicas voltadas aos
jovens a partir de 1990; sua estrutura normativa e política; bem como identificação dos
paradigmas socioculturais e políticos que definem tais políticas públicas.
3) Meios técnicos de transmissão: identificação das formas simbólicas que os veículos de
comunicação com maior influencia sobre a opinião pública da sociedade civil
londrinense (Folha de São Paulo- nacional – Folha de Londrina e Jornal de Londrinalocal, representam simbolicamente este jovem
Grande quantidade de pesquisa foi dedicada à natureza e tamanho das
audiências, sobre os efeitos à curto e longo prazo das mensagens, às maneiras
como os ouvintes usam os meios e a gratificação que usufruem deles. Mas
esses tipos de pesquisas, por mais interessantes que sejam , não dão suficiente
atenção aos contextos sócio-históricos particulares, em que as pessoas, e
grupos de pessoas, recebem as mensagens, que significado dão a estas
mensagens, o quanto as apreciam e quanto integram em outros aspectos de
suas vidas.”(THOMPSON:1995, p.403)

 Interpretação/Re-interpretação: é um momento de síntese desta proposta metodológica,
no qual as diferentes etapas da pesquisa são interpretadas abrindo-se à possibilidade de
diferentes significados, é um momento de “construção criativa”, segundo Thompson
(1995).
14
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O processo de interpretação, mediado pelos métodos do enfoque da HP, é
simultaneamente um processo de reinterpretação. (...) Ao desenvolver uma
interpretação que é mediada pelos métodos do enfoque da HP, estamos
reinterpretando um campo pré-interpretado; estamos projetando um
significado possível que pode divergir do significado construído pelos sujeitos
que constituem o mundo social.(THOMPSON: 1995, p. 376)

Neste processo de interpretação/re-interpretação pode surgir um conflito, denominado
pelo autor de “potencial crítico da interpretação”, entre a interpretação do e o que já foi
interpretado pelo sujeito da campo-sujeito-objeto da pesquisa. Este conflito, no entanto, é
definido pelo autor como o “ponto crítico” do enfoque metodológico da HP. O retorno a este
sujeito a fim de avaliar e estimular sua autorreflexão sobre os resultados é uma forma de
minimizar este “conflito”. Foi o que realizamos em nossa pesquisa de doutorado quando
retornamos com os resultados parciais à comunidade pesquisa a fim de submete-los à sua
avaliação e outras ponderações. Este momento foi muito rico ao resultado da pesquisa, o que
pretendemos repetir neste projeto.
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DIVERSIDADE DE GÊNERO E MARKETING ELEITORAL: ANÁLISE DAS
PROPOSTAS DE GOVERNO DA CANDIDATA À PRESIDÊNCIA LUCIANA
GENRO PARA MULHERES E LGBTS1
Alice Lima2
Karen Greco3
RESUMO
Este estudo tem por objetivo analisar como os direitos das mulheres e LGBTs foram pautados
enquanto propostas da candidata à presidência da República em 2014 Luciana Genro (PSOL).
Para isso, parte-se da discussão sobre o conceito de gênero explorado no meio científico social,
com o enfoque na materialidade que tomou com os estudos feministas. Posteriormente, os temas
são relacionados ao contexto do marketing eleitoral, por meio da análise dos capítulos do
programa de governo da candidata dedicados aos dois grupos, realizada com base nas teorias
da filósofa Nancy Fraser (2005) sobre justiça e paridade social. Explora-se, assim, em que
medida estas propostas de gênero configuram-se dentro das categorias de redistribuição,
reconhecimento e representação, que são abordadas e defendidas pela autora. Parte considerável
das propostas analisadas encontra-se de acordo com os três pontos, sendo o reconhecimento o
mais recorrente. Embora ainda não configure o melhor modelo de igualdade social para esses
públicos, as medidas apontam para a reflexão de um imbricamento teórico emergente entre os
estudos de comunicação, política e gênero.
.
Palavras-chave: Gênero. Mulheres. LGBTs. Marketing eleitoral. Campanha.
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1. INTRODUÇÃO
A discussão acerca da questão do gênero se renova com o destaque que a pauta
ganha na atualidade. Em 2015, casos como a recente aprovação do casamento entre pessoas
do mesmo sexo em países como EUA e Irlanda; a adoção de campanhas com casais não
heterossexuais em marcas famosas como O Boticário no Brasil; bem como mobilizações
contrárias a representações fetichizadas da mulher na TV4 demonstram como a questão tem
aquecido um debate que compreende esferas diversas, desde a política, às organizações, à
mídia, aos coletivos e indivíduos da sociedade.
Muito antes, discussões em torno da compreensão da questão da diversidade de
gênero já aconteciam em disciplinas como Antropologia e Ciências Sociais, em autores que
buscavam observar em que medida as sexualidades, as feminilidades e as masculinidades se
construíam, também, socialmente. Mas foi com Simone de Beavouir (1949) a inauguração
de um posicionamento que posteriormente iria delinear toda a noção moderna do conceito de
gênero. Indo de encontro à ideia de devir hegeliana de que ser é torna-se, Beavouir afirma
que não se nasce mulher: torna-se. Uma prerrogativa que afasta o determinismo biológico da
sexualidade e situa a construção dos papeis de gênero como um processo social, cultural e
identitário.
Ainda nessa perspectiva, estudos feministas que se sucederam tornam-se
importantes condensadores dessas ideias, denunciando processos de dominação do gênero
masculino heterocentrado sobre o feminino e outras formas diferenciadas de gênero. Essas
denúncias substanciaram uma força motriz de relevância à discussão, relacionando-a como
uma questão própria também de igualdade de direitos, de cidadania, de justiça e liberdade.
Porém, quando a discussão passa a percorrer outros domínios sociais como a
comunicação eleitoral e processos políticos estratégicos – como programas de governo –

Pressão do movimento negro contra a veiculação da minissérie “Sexo e as Nega” da TV
Globo em 2014.
4
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ainda é recente o histórico de suas análises. Poder-se-ia dizer até mesmo que são escassos
estudos de planos governamentais sob este enfoque da diversidade de gênero. Nesse sentido,
este trabalho propõe-se a compreender, sob a ótica da comunicação, justamente como se
imbrica a relação entre diversidade de gênero e processos políticos em um cenário de disputa
eleitoral brasileiro, especificamente partindo da análise das propostas de governo de uma
candidata que teve como uma de suas principais bandeiras de campanha as questões de
gênero: Luciana Genro, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
Sendo assim, busca-se, então, relacionar as propostas para os dois segmentos de
gênero apresentadas pela candidata – mulher e LGBT5 – com os pressupostos teóricos sobre
justiça e paridade social da teórica Nancy Fraser (2005), trabalhados sobre as suas três
principais categorias teóricas: redistribuição, reconhecimento e representação. O estudo
pretende analisar o marketing eleitoral - subdivisão do marketing político situado durante
uma campanha eleitoral - da candidata, a partir de seu programa de governo, que dedicou
dois capítulos às temáticas.
Quais propostas de ação de Luciana Genro enquadram-se como questões de
redistribuição, reconhecimento e representação? Como as propostas interagem com as
questões de gênero (no caso específico analisado) em prol de uma maior igualdade e justiça
social? Estas são algumas questões chave que norteiam a pesquisa. É do interesse das
pesquisadoras lançarem olhares sobre estas questões, sem a necessidade de suscitar respostas
completas – ressaltando o nível ainda embrionário que a pesquisa encontra-se –, mas de
proporcionar uma reflexão que dê conta de aproximar os estudos de gênero com o campo
político por meio da comunicação.

2. GÊNERO: A DISCUSSÃO DE UM CONCEITO NA ESTEIRA CIENTÍFICA

5

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais.
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Não raro é o alvo que os estudos nas ciências sociais e humanas tem de compreender,
observar e descrever as diferenças comportamentais entre homens e mulheres, seus diferentes
papeis e formas de vivência na sociedade. Desde a fundação das disciplinas científicas que
estudam o social, as diferenciações de sexo estão presentes. Porém, até meados de 1960 os
estudos entendiam, em sua grande maioria, que as masculinidades e feminilidades tratavamse de classificações universais e naturais, ou seja, inerentes a “espécie” humana (SUÁREZ,
1997, p 31).
Autores como Morgan, Levi Strauss e a grande maioria dos antropólogos clássicos
não deixavam de lado os estudos sobre homens e mulheres, sempre voltados a questões sobre
o ritual social, tais como casamento e o parentesco, mas tratavam-se de análises que não
problematizavam questões mais intrínsecas como a dominação de um papel pelo outro e,
portanto, as interpretações eram marcadas por visões um viés sexista e etnocentrado
(SUÁREZ, 1997).
Já a partir dos anos 1930, impulsionados pelas revoluções e a agitação social da
época, surgem os primeiros estudos que reforçariam temáticas privilegiadas na atualidade
pelas questões de gênero, como em Malinowski, Bateson e Mead, que exploraram a
sexualidade e construção do feminino e masculino na organização social. Estes três autores,
em antropologia, seriam os precursores dos estudos que analisariam a construção dos papéis
sociais de masculino e feminino como construções de gênero (SUÁREZ, 1997).
Já na Sociologia, destacam-se as pesquisas pioneiras de Madeleine Guilbert, em
1946, que iniciavam uma investigação sobre o trabalho das mulheres (GUILBERT, 1946).
No campo da Filosofia e da Literatura, Simone de Beauvoir publicou o livro O segundo sexo,
em 1949, que gerou um debate político mais radical e lançou as matrizes teóricas ao que
posteriormente viria a se estudar como gênero (BEAUVOIR, 1980).
A palavra gênero, no entanto, só vem a surgir no espaço científico quando um
movimento genuinamente feminino começa a prospectar a desnaturalização da condição da
mulher na organização da sociedade. Diferentemente da visão naturalista e universal, a busca
era pela compreensão dos papéis de homem e mulher como modelados culturalmente. A
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essência masculina ou feminina era vista não como produto da sexualidade biológica, mas
sim de distintas estruturas e relações de poder (SIMIÃO, 2000). Como afirma a autora:
(...) nesse sentido era preciso encontrar conceitos que permitissem diferenciar
aquilo que as mulheres tinham de natural, permanente, e igual em todas as épocas
e culturas (o sexo) daquilo que dava base para a discriminação e, por ser
socialmente construído, variava de sociedade para sociedade e podia mudar com o
tempo (o gênero) (SIMIÃO, 2000, p.4-5).

Porém, este movimento no cenário acadêmico ficava estanque, recebendo, por
vezes, descrédito: vinha de encontro a uma crítica à hegemonia masculina tanto no âmbito
científico (a história sempre foi contada por homens) quanto a própria organização social,
que funda instituições, leis e estruturas com pouquíssima inserção feminina, denunciando
uma desigualdade latente. A relação com o movimento feminista que eclodia na agitação
social da época também era alvo desse descrédito acadêmico. Para Joan Scott, importante
estudiosa do conceito de gênero na história, o uso do termo 'gênero' constituiu, assim, uma
também busca pela legitimidade acadêmica para os estudos feministas, nos anos 80 (SCOTT,
1990, p.75).
No entanto, inicialmente, dentro desta discussão, o termo gênero era considerado
apenas como sinônimo de mulher. Só posteriormente, com a ampliação do campo de
investigação científica, que a conceituação de gênero passou a abarcar uma relação com
outras categorias como diferentes sistemas de gênero, que romperiam com o binarismo das
categorias ‘mulher’ e ‘homem’. Para Scott (1990), gênero é uma categoria de análise
histórica, cultural e política, que expressa relações de poder. Essa conceituação permite o
diálogo com outras categorias, como raça, classe ou etnia, e, também, levou em as relações
sociais de sexo e sexualidade.
Um desmembramento singular do conceito de gênero foi dado, nesse sentido,
segundo Scavone (2008), a partir dos anos 1990 pela chamada teoria queer, que ‘ultrapassa
os gêneros’ (transgendering), a cabo da filósofa feminista Judith Butler (2003). Seu estudo
questiona o regime de normatividade heterossexual das sociedades, apresentando o aspecto
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socialmente transformável e relacional dos corpos e da sexualidade (gays, lésbicas,
transexuais, travestis, bissexuais). Nesse sentido, os estudos queer inserem no guarda-chuva
do conceito de gênero também os segmentos não-heterossexuais, ou seja, concebendo-se aí e
entendida nesse estudo como a diversidade de gênero.
Nesses termos, gênero então passa a ter o entendimento que para este estudo
adotaremos como perspectiva: refere-se à construção social do sexo, perpassando a apreensão
das linguagens e da própria cultura. Como explicam VILLELLA e ARILHA:
Enquanto seres sexuados, percebemo-nos e situamo-nos no mundo como mulheres
ou como homens. Tal percepção, embora tome como base a anatomia corporal
visível, é mais prescritiva do que descritiva, pois o que é captado da corporeidade
não é apenas “tenho uma vagina” ou “tenho um pênis”, e sim, “devo ser, sentir e
me comportar deste ou daquele modo”. O gênero constitui o modo como nos
relacionamos com nós próprios e com o outro (2003, p.115).

Por compreender um campo de investigação que abrange a diferença sexual,
adotamos neste estudo o termo diversidade de gênero. Nesse sentido, os estudos de gênero,
por encarcerarem e denunciarem as posições sociais opressivas tiveram muita influência nas
lutas por redistribuição, justiça e reconhecimento da atualidade. A filósofa norte-americana
Nancy Fraser é uma das teóricas que problematiza gênero a partir deste viés de justiça social
e coloca o debate na pauta política das democracias atuais.

3.

JUSTIÇA

E

PARIDADE

SOCIAL

POR

NANCY

FRASER:

REDISTRIBUIÇÃO, RECONHECIMENTO E REPRESENTAÇÃO

Nancy Fraser, ao lado de outras teóricas feministas americanas, procura analisar as
questões de gênero dentro do universo da justiça social. Através de um mapeamento das
correntes da filosofia política e da teoria da justiça na atualidade, estrutura um complexo
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estudo acerca da justiça, elencando três principais categorias de análise: redistribuição,
reconhecimento e representação. Porém, para compreender inicialmente cada uma de suas
categorias, remontaremos às duas primeiras – redistribuição e reconhecimento –, em que
Fraser recorre a outros dois teóricos da justiça: John Rawls e Axel Honneth (CASTRO,
2010).
John Rawls propõe em Uma Teoria da Justiça (2008), um modelo de organização
social e política liberal ancorado na noção de justiça redistributiva. Para o autor, uma
sociedade justa é aquela em que se é possível haver mecanismos “compensatórios e
regulatórios legais capazes de diminuir as desigualdades econômicas e igualar as
oportunidades de emprego” (CASTRO, 2010, p. 3). Essa perspectiva entende a justiça como
uma questão moral, de que a redistribuição passa moralidade dos indivíduos.
Axel Honneth, autor de Luta por reconhecimento, a gramática moral dos conflitos
sociais (2009), traz a questão da justiça já para um plano além do econômico. Para Honneth,
a justiça social deve ocorrer não como redistribuição, mas sim como reconhecimento. Para o
autor, cada processo identitário ou de grupo é construído pela aceitação e reconhecimento do
outro. Se um grupo ou um indivíduo não tem sua identidade e seus modos de vida reconhecido
pelo grupo hegemônico isso pressupõe injustiça (CASTRO, 2010, p. 3). Já esta perspectiva é
vista como uma questão ética, pois busca a legitimação de um status de coletivo.
Nancy Fraser, utilizando-se dessas duas perspectivas de redistribuição e
reconhecimento, propõe uma inédita articulação entre as duas, tendo em vista alguns
recorrentes entraves e contradições da operacionalidade das categorias dentro do cenário
atual. Fraser assume a perspectiva de que nem em Rawls ou Honneth a redistribuição e o
reconhecimento ficam estanque um ao outro e propõe assim um modelo de paridade
participativa (Fraser, 2003, 2007).
A paridade participativa trata-se da compreensão da dualidade e intersecção das
duas categorias (redistribuição e reconhecimento), e que as duas, antes pensada redistribuição
no campo da moral e reconhecimento no campo da ética – agora se invertem, sendo o
reconhecimento uma questão moral.
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Segundo Fraser, a questão do reconhecimento cultural de grupos minoritários não
é uma questão ética, mas sim moral. Ela não diz respeito à busca pessoal pela
felicidade e auto-realização, mas sim ao desenho institucional justo. O desenho
institucional, isto é, as normas e regras que organizam as instituições públicas,
quaisquer que elas sejam, só será justo na medida em que todos os segmentos da
sociedade, sejam eles de grupo majoritários ou de grupos minoritários, tenham a
possibilidade de participar de maneira igualitária na formulação dessas regras. Essa
é a única forma de combater os padrões culturais excludentes que perpassam as
regras das instituições (CASTRO, 2010, p. 3).

Nesse sentido, redistribuição refere-se à justiça por meio da distribuição econômica,
reconhecimento refere-se à questão de valorização da diferença, mais voltada a aspectos
culturais e identitários e a última categoria, representação, dentro do contexto atual de
globalização, sinaliza mecanismos que visam superar déficits das duas outras categorias,
como dar voz a grupos minoritários e, com isso, conceber mudanças na esfera política macro.
Na análise do objeto de estudo estas categorias serão relacionadas e debatidas de maneira
mais aprofundada.
É objetivo deste artigo investigar como as propostas de Luciana Genro se relacionam
com as três categorias teóricas elencadas por Fraser. A escolha da candidata do PSOL se dá
pela pauta voltada às mulheres e LGBTs, defendida durante toda a sua campanha eleitoral,
sendo as bandeiras de justiça às questões de gênero umas das mais reforçadas no marketing
eleitoral.

4. MARKETING ELEITORAL E LUCIANA GENRO: A DIVERSIDADE DE
GÊNERO COMO PAUTA DA COMUNICAÇÃO POLÍTICA

Segundo Manhanelli (2004), o termo marketing político pode ser explicado como a
ciência que estuda o movimento e a reação dos que recebem as ações políticas. Na concepção
do autor, adotada para este trabalho, o significado de marketing político é diferente de
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marketing eleitoral, ainda que esteja inserido nele. O segundo termo está relacionado a um
período e objetivos de alcance específicos e também pode ser classificado pela observação
de quem são os receptores. “O primeiro é dirigido a quem receberá as ações políticas ou
sociais derivadas dos mandatários dos cargos executivos e legislativos. O segundo tem como
alvo aqueles que terão de ser convencidos a votar neste e naquele candidato”
(MANHANELLI, 2004, p. 14).
Como abrange o conjunto de ações em uma disputa cujo objetivo central é
conquistar o maior número de votos possível, o marketing eleitoral possui ferramentas e
estratégias em diversas áreas que devem trabalhar de maneira integrada. O norteamento de
uma campanha, assim como quais atividades serão realizadas para apresentar um candidato
e propagar suas ideias, costumam ser definidas na fase inicial, durante o planejamento de uma
candidatura. O programa de governo é a referência-base, no qual devem estar todas as
propostas para a gestão caso o candidato ou a candidata sejam eleitos.
Como não se tratam de produtos inanimados, políticos não se encaixam
aleatoriamente em perfis ou características baseadas em pesquisas de opinião, pois, como
lembra Carvalho (1999), a diferença entre o marketing de produtos é que o eleitoral vende
ideias, o que faz seus valores serem mais subjetivos. No entanto, o que é proposto tem
necessidade de estar adequado à ideologia e ao perfil de quem propõe, assim como de seu
partido, para que seja considerado um marketing eleitoral coerente. Mudar o que pensa um
candidato cairia no erro da despersonificação.

As pesquisas não devem ser lidas de modo conservador, com a obrigação do
candidato ou partido estar obedecendo à “opinião” e aos “desejos” dos eleitores.
Pois o cenário de representação da política identificado nas pesquisas é um estado
de forças e tensões, ou seja, é composto de vários elementos contraditórios e
mutáveis, inclusive a partir da intervenção do marketing político dos partidos ou
candidatos (ALMEIDA, 2004, p. 340).

Nesse caso, escolhe-se analisar o programa de governo de Luciana Genro (PSOL),
no qual desde a base de seu marketing eleitoral há abordagem de propostas relacionadas às
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questões de gênero. O tema foi defendido em todas as ferramentas de marketing do período
da campanha utilizadas pelo partido, como o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral
(HGPE), mídias sociais e discursos em debates televisivos. Considera-se uma estratégia
coerente, visto que as diretrizes seguem o marketing político da candidata, assim como o
marketing institucional do partido.

4.1 A CANDIDATA LUCIANA GENRO E O PSOL
Luciana Genro se candidatou pela primeira vez ao cargo de chefe de estado no ano
de 2014, pelo Partido Socialismo e Liberdade, já tendo exercido outros cargos na esfera
política do país, como deputada federal. No ano de 2014, Genro preparou sua candidatura e
terminou as eleições na quarta colocação, com 1,6 milhão de votos.
Políticas que deem voz e visibilidade à diversidade de gênero estão em consonância
com o que defende o PSOL em seu estatuto e nas votações na Câmara Federal e demais
instituições políticas – mesmo não sendo uma regra que todos as propostas de campanha
sejam publicizadas – e, também por isso, essas questões tiveram destaque na comunicação
eleitoral da candidata Luciana Genro.
Nesse sentido, apresenta-se a seguir a análise realizada de um universo de seis
propostas para as mulheres e cinco propostas para LGTBs, retiradas do Programa de Governo
da candidata em 2014. A partir do olhar de Nancy Fraser, procura-se mapear os aspectos de
redistribuição, reconhecimento e representação presentes em suas propostas.

5.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS PARA MULHERES E LGBT NO PROGRAMA

DE GOVERNO DE LUCIANA GENRO: MAPEANDO A REDISTRIBUIÇÃO, O
RECONHECIMENTO E A REPRESENTAÇÃO
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A partir da teoria de Nancy Fraser sobre redistribuição, reconhecimento e
representação aplicadas ao programa de governo de Luciana Genro, começamos pela análise
das propostas realizadas para o segmento Mulheres. As ações foram classificadas dentro dos
três grupos estudados. Da mesma forma a análise é realizada quanto às propostas para
LGBTs.

5.1 MULHERES

Em seu programa de governo, Luciana Genro definiu como base das propostas
direcionadas às mulheres três eixos prioritários: combate a todas as formas de machismo e
sexismo; compromisso em defesa e ampliação dos direitos das mulheres; e construção
participativa de políticas públicas visando combater o machismo por meio do diálogo
permanente com os movimentos sociais e entidades buscando elaboração (PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE, 2014, p. 65). A partir dos três eixos prioritários, Genro
propõe dez ações. Para este estudo, escolheu-se analisar seis destas propostas, que são
entendidas, na visão das autoras, como as que mais se relacionam com a teoria adotada. As
propostas estão subagrupadas já dentro das categorias de redistribuição, reconhecimento e
representação, conforme entendidas por Fraser.

5.1.1 Redistribuição
a) Aumento da oferta de vagas na educação infantil
Nesta proposta é abordada a necessidade de melhorias e aumentos do número de
vagas para a educação infantil, uma vez que o crescimento das estatísticas de mulheres chefes
de família exige que elas tenham formas de promover o cuidado e segurança dos filhos
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enquanto trabalham. Esta pode ser entendida como uma política de reconhecimento, que
admite a necessidade do apoio do poder público para o empoderamento feminino. Porém, e
ao mesmo tempo, encontra a redistribuição, a partir do momento que propõe o financiamento
e o maior investimento com esse fim.

Outra questão crucial se refere às creches, já que, nas nossas sociedades, as
mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado com os filhos e ausência
desse tipo de serviço é um obstáculo, por vezes intransponível, para a participação
política, escolarização ou ingresso no mercado de trabalho (BIROLI e MIGUEL,
2014, p.66).

b) Pela equidade salarial
Esta proposta é um exemplo prático do conceito defendido pela autora, que concebe
redistribuição e reconhecimento como uma união não excludente. Ao buscar formas de
promover a equidade salarial entre homens e mulheres, o que se vê é uma redistribuição
econômica e quebra do paradigma dominante em que mulheres, por um longo tempo, foram
privadas da liberdade de trabalhar fora de casa, do acesso à educação e, assim, continuam
encarando comportamentos de exclusão por grande parte dos ambientes de trabalho serem
formados tomando como base um universo masculino. Trata-se, assim, igualmente, de
reconhecimento, a partir do momento em que aborda questões como aumento de creches e
admite, com a proposta, que as mulheres recebem tratamento diferente pelo fator gênero.
Para Fraser, nem toda má distribuição é um subproduto do não reconhecimento,
como exemplifica, situando a importância de unir os dois conceitos e não querer aplicá-los
como questão prática de justiça, isoladamente.
Veja o caso do homem branco, trabalhador industrial especializado, que fica
desempregado, em virtude do fechamento da fábrica em que trabalha, devido a uma
função corporativa especulativa. Nesse caso, a injustiça da má distribuição tem
pouco a ver com o não reconhecimento (FRASER, 2007, p. 117).
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Com esse caso, ela reafirma que uma teoria da justiça que realmente promova a
paridade de participação na sociedade precisa ir além dos padrões de valoração cultural, bem
como das relações econômicas.

5.1.2 Reconhecimento
a) Combate à violência
A

primeira das chamadas propostas de ação está relacionada à violência contra

a mulher. Após criticar o governo federal pela atenção dada ao tema, estão enumeradas as
ações que serão realizadas. Entre elas, prevê a criação de campanhas educativas, ampliação
de serviços de assistência, capacitação de servidores públicos, além de expandir delegacias
da mulher com funcionamento 24 horas.
Esses primeiros itens trazem o viés do reconhecimento das diferenças abordado por
Fraser. É preciso entender que o contexto no qual a mulher está inserida - de violência e
exposição a riscos por uma questão de gênero - acarretam a necessidade da atenção
diferenciada. A partir do momento em que a condição feminina a expõe a maiores problemas,
caberia também ao poder público implementar ações que promovam a justiça, mesmo que
seja necessária a criação e imposição de serviços que beneficiem essa parte da população, já
que trata-se de um contexto em que ela é desfavorecida e impedida, em alguns casos, de viver
em condições de equidade.
Como lembra Biroli (2014), o risco para as mulheres tem grau diferenciado de
acordo com realidades geográficas, no entanto dados de variadas instituições apresentam
números que comprovam altos índices de violência atingindo o público feminino. Entre 2001
e 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil feminicídios no Brasil, segundo o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
A ameaça difusa que a violência sexual representa para as mulheres pode ser
pensada como um dos aspectos que as definem como um grupo social distinto dos
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homens. As lutas feministas produziram avanços na legislação relativa à violência
doméstica e ao estupro em diversas partes do mundo, mas permanece alto o número
de estupros e de assassinatos de mulheres por homens com quem elas tiveram
relações afetivas (BIROLI e MIGUEL, 2014, p. 43).

b) Legalização do aborto e parto humanizado
Esta proposta trata da legalização do aborto. De acordo com o texto, o objetivo é
permitir a interrupção voluntária da mulher até a 12ª semana de gestação e, em casos de
estupro, até a 14ª. Além disso, obriga governos federal, estadual e municipal a prestarem
assistência nos procedimentos e, por fim, cria um programa de conscientização sobre
prevenção de gravidez e maternidade.

O direito às escolhas no caso do aborto deve ultrapassar o sentido negativo da
liberdade que está aí envolvida. Isso significa que deve ser apoiado pelo Estado por
meio de políticas públicas de combate à violência, de orientação para o respeito às
decisões individuais e de atendimento adequado na área de saúde (BIROLI e
MIGUEL, 2014, p.127).

c) Aumento do tempo de licenças maternidade e paternidade
A ideia de ampliar o tempo de licença-maternidade das mães para um ano e dos pais
para um mês tem como justificativa possibilitar a maior aproximação e laço entre a criança e
seus responsáveis. De acordo com a explicação, a partir do momento em que o homem tem
mais contato com o bebê, suas responsabilidades e deveres com o filho são fortalecidos.
Assim, a mulher teria mais liberdade no momento em que as tarefas são divididas.
No entanto, a diferença proposta aos dois, 11 meses a mais para o público feminino,
pode ser questionada em sua forma de buscar equidade. É fato que devido a fatores biológicos
pós-gravidez, o afastamento do trabalho é mais necessário pela mulher. Porém, acreditamos
que o aumento mantém a desproporcionalidade no critério de quem terá mais disponibilidade
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para a dedicação à família, o que não acarretaria em mudanças significativas no papel
estabelecido culturalmente de que as atividades domésticas cabem à mulher.
Portanto, seria mais viável a ideia de uma proposta que garantisse aos pais a
possibilidade de terem mais tempo com seus filhos, o que, por consequência, permitiria à mãe
mais tempo e autonomia para dedicação às atividades que deseja ou precisa, sejam elas
relacionadas a aspectos de aperfeiçoamento profissional, sejam emocionais e físicas. Fraser
abordou esse contexto na perspectiva do que denominou condição intersubjetiva de paridade
participativa, que:

Exclui normas institucionalizadas que sistematicamente depreciam algumas
categorias de pessoas e as características associadas a elas. Nesse sentido, são
excluídos os padrões institucionalizados de valores que negam a algumas pessoas
a condição de parceiros integrais na interação, seja sobrecarregando-os com uma
excessiva atribuição de diferença, seja falhando em reconhecer o que lhes é
distintivo (FRASER, 2007, p. 120).

5.1.3 Representação
a) Reforma política que fortaleça a participação das mulheres
No 7º item, há propostas que buscam promover a maior participação das mulheres
na atividade política. Apesar de constituírem mais da metade do eleitorado brasileiro, o
público feminino continua ocupando apenas 10% das cadeiras da Câmara Federal. O índice
tem se repetido a cada eleição. Em 2010, somavam 8,8% (45 dentre as 513 vagas). Em 2014,
houve um aumento de 13,33 % e 51 foram eleitas no dia 5 de outubro.6
Nesse contexto, o programa de Genro tem cinco diretrizes que contemplam a
questão da representação, resumidos em uma proposta, que são: a defesa do sistema de
6

Disponível em: http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/06/cresce-numero-demulheres-eleitas-nocongresso-mas-fatia-ainda-e-de-so-10.htm)
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votação proporcional em lista partidária pré-ordenada, com paridade de gênero; a
democratização dos espaços de definição de políticas públicas; realização de conferências de
políticas públicas para mulheres; criação de mais secretarias de apoio às mulheres; e prezar
pela laicidade do Estado.
A questão da representação é hoje um ponto de destaque da luta feminista e esbarra
no que Fraser chamou de “mau enquadramento”, que provoca a invisibilidade de grupos ou
indivíduos historicamente e culturalmente com menos acesso ao conceito amplo de justiça.
O tema é um fator cada vez mais importante como a terceira dimensão do modelo teórico
tridimensional de justiça, justamente pelas injustiças pertinentes à sua ausência, ou a uma
pseudorrepresentação, capaz de permitir uma falso conforto e acomodação.

Como a entendo, representação não é apenas uma questão de assegurar voz política
igual a mulheres em comunidades políticas já constituídas. Ao lado disso, é
necessário reenquadrar as disputas sobre justiça que não podem ser propriamente
contidas nos regimes estabelecidos. Logo, ao contestar o mau enquadramento, o
feminismo transnacional está reconfigurando a justiça de gênero como um
problema tridimensional, no qual redistribuição, reconhecimento e representação
devem ser integrados de forma equilibrada (FRASER, 2007, p. 305).

5.2 LGBTs
As propostas para a população LGBT foram abordadas, assim como a para as
mulheres por três eixos de prioridades: combate a todas as formas de preconceito por
orientação sexual e/ou identidade ou expressão de gênero; garantia de igualdade jurídica para
a população LGBT em todos os âmbitos; e elaboração participativa através do diálogo
permanente com os movimentos sociais e a comunidade.
5.2.1 Reconhecimento
a) Criminalização da discriminação contra LGBT e implantação de políticas concretas de
combate sistêmico à homofobia e à transfobia
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Esta proposta pretende englobar todas as formas de opressão sexual - homofobia,
gayfobia, lesbofobia, bifobia e transfobia - equiparadas ao racismo. Portanto a proposta parte
de uma ideia de que seja criminalizado, ou seja, que se crie uma legislação integral para criar
mecanismos de combate e proteção a crimes ligados a natureza da sexualidade.
Segundo Fraser, o reconhecimento está ligado às demandas culturais das sociedades
pós 1960. E nesse contexto, as mudanças institucionais ligadas à compreensão e aceitação da
diversidade sexual e do respeito a este grupo são uma crescente nos dias atuais. Esta proposta,
portanto, incide na categoria reconhecimento, pois trata-se da visibilidade de uma tipologia
nova de crime que ocorre dentro de um grupo não hegemônico como o homossexual,
reconhecendo-o perante a sociedade.

b) Alteração do Código Civil para assegurar a conquista do casamento civil igualitário
Esta é uma política de reconhecimento proposta por Genro, também indo de encontro ao
abordado na proposta anterior. O direito ao casamento civil para casais heterossexuais é o
processo hegemônico e, portanto, excludente, pois não assegura a casais homossexuais o
direito a união civil, configurando uma injustiça social. Para a paridade ocorrer, reconhecese
no âmbito macro, logo na alteração do código civil para assegurar o direito comum a este
grupo.
c) Garantia do direito de travestis e transexuais à saúde integral
Esta proposta prevê a este grupo marginalizado a melhoria dos serviços oferecidos
pela saúde pública, como a hormonioterapia e operações trangenitalizadoras. Na proposta,
Genro salienta que são apenas quatro hospitais públicos no país que fornecem esses serviços,
portanto há uma lacuna no país que deve ser reconhecida.
O PSOL defende a despatologização da travestilidade e da transexualidade e
reconhece o direito da população trans à autodefinição da identidade de gênero, o
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que será garantido pela Lei João Nery. Além disso, investiremos mais recursos na
formação de profissionais da saúde para assegurar os tratamentos e procedimentos
reivindicados por travestis e transexuais (PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE, 2014, p. 63).

Enquadra-se, desta forma, como política de reconhecimento, pois está ligada
diretamente a uma questão cultural e social: da estigma de um grupo. Também, nesse sentido,
da leitura da transsexualidade como uma doença. Como Fraser aborda, o reconhecimento se
articula desse diálogo entre o social e o cultural:

Dessa forma, uma abordagem compreensiva precisaria integrar o social e o cultural,
desenvolvendo uma teoria crítica do reconhecimento, distinguindo aquelas
reivindicações pelo reconhecimento da diferença que promovam a causa da
igualdade social daquelas que a retardam ou a solapam (FRASER, 1997a, p. 5).

5.2.2. Representação
a) Criação de um observatório para monitoramento da violência homofóbica
Esta proposta parte do objetivo da criação de um canal para identificação e
mapeamento dos crimes de ódio, em especial a violência homofóbica. Conforme apontado
pelo plano de governo, a ideia é implantar um meio que concentre denúncias e casos desse
tipo para a criação de mecanismos de combate como políticas públicas específicas para esta
forma de crime. Para Fraser, a representação complementa o reconhecimento, pois cria
mecanismos capazes de dar voz a setores não contemplados pela sociedade. Como explica
Abreu (2011):

Como terceira dimensão da justiça, a representação vem complementar as duas
primeiras, na medida em que diz respeito à demanda por voz de grupos que não
predominam (...). Na representação, portanto, está acoplada a dimensão
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propriamente política da justiça, que tem como papel, precisamente, garantir canais
em que as demais demandas possam ser manifestadas e os conflitos sociais
equacionados e, quem sabe, solucionados (ABREU, 2011, p. 10).

b) Fortalecimento da participação direta das LGBTs
A representação ocorre, também, na última proposta de Luciana Genro para a
população LGBT, quando planeja para o seu mandato conferências que deem voz a este
grupo, proporcionando um diálogo direto com o movimento social e as pautas, afim de criar
uma agenda política que dê visibilidade a questões próprias desse segmento. Enquadra-se
como representação, pois esta proposta possibilita canais antes pouco utilizados que visam
inferir diretamente na política macro do país. “Como presidenta, Luciana realizará as
conferências de forma mais periódica e democrática e com mais estrutura” (p. 64). Trata-se
claramente do fortalecimento de um canal para a representação política deste segmento.

6. CONCLUSÃO

Além de analisar o programa de governo de Luciana Genro como integrante do
conjunto de marketing eleitoral, apresentar conceitos e teóricos que abordam questões de
gênero, o artigo tem interesse social. Buscou entender de que maneira dois grupos com
históricos de impossibilidades de participação igualitária na sociedade são apresentados e
reconhecidos na pauta política em uma campanha eleitoral.
Segundo levantamento do Ministério da Justiça de 2012, a cada dia, 13 pessoas são
mortas vítimas de crimes relacionados à homofobia. Em relação às mulheres, apesar de
avanços legislativos e da criação da Lei Maria da Penha, a estimativa é que a cada cinco
minutos, uma mulher é agredida no Brasil e, em cerca de 70% dos casos, o agressor é o
marido ou namorado. Os dados são um exemplo claro de que a luta pelos direitos de mulheres
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e LGBTs merecem atenção, como tem considerado o PSOL por meio de suas propostas e
projetos de lei apresentados por filiados como o deputado federal (PSOL-RJ) Jean Willys.
Quando Nancy Fraser foi escolhida para a análise da pesquisa, vimos a oportunidade
de partir das críticas e entraves ao estudo de possíveis soluções para os problemas que
enfrentam mulheres e LGBTs, aplicando os conceitos de uma das teóricas mais respeitadas e
discutidas em questões que poderiam tornar-se medidas práticas. Nesse caso, vimos que os
estudos e categorias de Fraser estão de acordo com necessidades dos dois grupos, não ainda
de maneira ideal, porém como passos relevantes. Embora Genro não tenha sido eleita e não
possamos saber como as propostas se comportariam na vida real, a partir do momento em
que são apresentadas, contribuem para que assuntos polêmicos e evitados, como o aborto,
por exemplo, deixem a invisibilidade e o silêncio, promovendo, assim, mais discussão.
Entre as três categorias defendidas pela autora, reconhecimento é a mais presente
entre as propostas analisadas. Acreditamos que até acontecer o cenário ideal de equidade
social, os grupos precisam ter propostas específicas e políticas afirmativas. O processo é
longo, porém não impossível. Segundo Fraser (ABREU, 2011), redistribuição,
reconhecimento e representação são categorias plenamente adequadas e igualmente
aplicáveis ao Brasil, mesmo considerando-se suas especificidades.
Seria interessante analisar de que maneira os outros candidatos trataram os temas
para uma ideia mais ampla e a visão geral de intenções dos partidos e seus escolhidos
representantes, além de observar quando as pautas começaram a fazer parte de propostas de
candidatos à presidência da República e de que maneira. São possíveis propostas para os
nossos próximos estudos.
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MULHERES ONLINE: ANÁLISE COMPARATIVA DO
USO DA INTERNET PELAS CANDIDATAS E CANDIDATOS AO LEGISLATIVO
PARANAENSE NAS ELEIÇÕES DE 2014 1
Fabrícia Almeida Vieira2
Maria Cecília Eduardo3
RESUMO
Há pesquisas empiricamente orientadas que revelam que as mulheres candidatas tendem a ter
pouca representatividade nos meios de comunicação tradicionais: jornal impresso, rádio e
televisão (HGPE). A internet é considerada um meio de comunicação alternativo, que pode
ser utilizada durante a campanha eleitoral devido seus recursos de interação e deliberação, que
podem fortalecer o processo democrático participativo. O presente artigo possui o objetivo de
analisar comparativamente a presença das candidatas e candidatos ao legislativo paranaense
nas eleições de 2014, nas principais plataformas digitais – website pessoal, facebook e twitter.
A análise será realizada em dois momentos: no período eleitoral e no pós-eleitoral, com o
intuito de averiguar se há mudanças significativas no uso da internet nesses dois momentos.
De modo geral, os dados mostram que há uma baixa aderência das candidatas às plataformas
digitais, porém, as que optaram pelo uso das redes, em sua maioria, mantém suas páginas
atualizadas depois das eleições. Nota-se a reprodução do campo político no campo da
comunicação, mesmo que por vias alternativas, com a prevalência masculina na utilização das
plataformas comunicativas observadas.
Palavras-chave: Política. Internet. Gênero. Eleições 2014.

1. INTRODUÇÃO
O uso da internet como ferramenta de campanha pelos atores políticos – partidos
políticos, representantes e candidatos - está cada vez mais crescente. Nas eleições de 2014 a
maioria dos candidatos aos cargos majoritários e proporcionais utilizaram alguma plataforma
digital, dentre elas o Facebook e o Twitter se destacam (CARLOMAGNO & BRAGA, 2015).
Uma explicação para esse acontecimento é de que a internet proporciona novas estratégias de
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comunicação, tornando a campanha mais dinâmica e a disputa mais intensa (BACHINI et al.,
2013). Como sugere Bernard Manin (1995), na Democracia de Público4, os debates políticos
ficam restritos aos meios de comunicação que se colocam como os principais canais de
difusão de informações e de fontes para mobilizar os eleitores.
Nota-se uma profusão de pesquisas sobre a temática realizadas na área da Ciência
Política e da Comunicação. Em comum as pesquisas buscam identificar a adaptação dos
atores políticos à internet (CERVI & MASSUCHIN, 2011; BACHINI et al., 2013;
MARQUES et al., 2014; CARLOMAGNO & BRAGA, 2015). Entre as principais
preocupações que norteiam estes estudos, temos: i) saber como os atores políticos utilizam os
recursos de interação e de comunicação que a internet oferece; ii) identificar o público alvo
que os atores procuram atingir através da web; iii) comparar o uso da internet pelos diferentes
atores; iv) averiguar como as plataformas digitais agregam accountability para o sistema
político e democrático; (iv) e, identificar padrões de uso através das variáveis de ideologia,
partidos e região. Há um consenso entre parte considerável destas pesquisas de que os atores
políticos não se adaptaram totalmente a utilização das plataformas digitais, aproveitando
pouco os recursos da internet (GIBSON et al., 2003; STROMER-GALLEY, 2008; ROCHA e
NICOLÁS, 2012).
A representação política feminina tem se tornado um tema importante de discussão
de trabalhos nas últimas décadas, isso porque as mulheres continuam a possuir uma
participação ínfima na vida política. Além da diminuta entrada nos cargos eletivos, uma vez
que a presença feminina aconteça, a prática tem demonstrado que homens e mulheres
possuem prestígios diferentes nesse campo e têm suas imagens associadas a diferentes áreas
de atuação. Essas associações acabam sendo reproduzidas pelos meios de comunicação
tradicionais, o que cria mais um ambiente onde as mulheres atuam em segundo plano
(MIGUEL & BIROLI, 2009, p. 67). Nota-se que há um predomínio masculino no campo
político, que reflete para outros campos, como o da comunicação. Sendo assim, os homens
aparecem mais e utilizam mais as ferramentas comunicativas tradicionais. Dito isso, busca-se
identificar se as candidatas possuem mais aderência às vias alternativas de comunicação e
identificar qual é a preocupação na manutenção das páginas após o período eleitoral.
4

Democracia do público é um dos tipos ideais de governo estabelecido por Manin (1995).
Este tipo de governo diz respeito a transição da representação que ocorreu em meados do
século XX, que segundo Manin se refere “a existência de um eleitorado bem informado e
interessado, que pode ser empurrado de um lado para o outro, estimula os políticos a expor
suas idéias diretamente ao público. Pode-se conquistar o apoio de uma maioria a uma
determinada orientação política falando diretamente ao eleitorado” (MANIN, 1995, p. 17).
1085

2. POLÍTICA E INTERNET
Os meios de comunicação tradicionais têm papel fundamental nas democracias,
possibilitando que os cidadãos tenham acesso às informações primordiais para a escolha dos
representantes. Contudo, com o passar do tempo, esses meios de comunicação se mostraram
insuficientes, no sentido de disponibilizar pouco tempo e espaço para assuntos políticos e não
conseguir promover o contato direto entre os eleitores e candidatos (MARQUES, SAMPAIO
& AGGIO, 2013, p. 13).
A internet se coloca como um meio de comunicação alternativo, em que os
problemas dos meios de comunicação tradicionais podem ser superados. Conforme Gomes
(2005, p. 218), essa ferramenta pode ampliar a participação da esfera civil, tornando-a mais
fácil, ágil e conveniente nos assuntos políticos, diminuindo a distância entre os cidadãos e os
representantes. Além disso, no ambiente digital é possível que os atores políticos
intensifiquem o debate e a divulgação de informações políticas. Os candidatos, por exemplo,
podem apresentar o plano de governo, seus objetivos e propostas de maneira minuciosa. Os
recursos da internet – como salas de bate-papo, chats, fóruns, e-mail – contribuem com o
estabelecimento de diálogo entre os atores políticos e os eleitores. Recursos estes que os
meios de comunicação tradicionais não podem recorrer.
Durante o período eleitoral, os agentes políticos ficam mais dispostos às
interferências da sociedade civil, como alega Mont’Alverne & Silva (2015, p. 52). Deste
modo, eles tendem a recorrer aos meios de comunicação e a internet aparece como um veículo
alternativo, devido os potenciais apresentados anteriormente, que podem se resumir a uma
palavra: visibilidade. Marques (2005, p. 131) assegura que a necessidade crescente de
visibilidade pública por parte dos diversos atores envolvidos no jogo político, fez com que o
ambiente digital, enquanto plataforma de atuação política, passasse a ser interesse de partidos,
candidatos e representantes.
Os websites são considerados como um espaço de interação, informação e
mobilização, no qual os agentes políticos podem usar essa ferramenta como um instrumento
para diferentes fins. Usá-lo para informar e educar o eleitor acerca da conduta eleitoral,
mobilizar e recrutar eleitores, circular informações negativas a respeito dos adversários ou
reunir todos estes artifícios em um único ambiente (STEFFEN, 2006, p. 5). Contudo,
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conforme mostram algumas pesquisas (ROCHA & NICOLÁS, 2012; VIEIRA & QUADROS,
2014) os websites são subutilizados pelos partidos políticos, de modo que eles são
empregados para manter interação com os militantes e mobilizar os setores politicamente
ativos, “pregando para os convertidos”, como sugere Norris (2003).
As redes sociais, por sua vez, atraem um número cada vez maior de usuários, estar
fora das redes representa uma “morte virtual”. Elas são formadas por “pessoas ou
organizações com valores e objetivos comuns que utilizam a plataforma interativa para
desenvolver diferentes tipos de relações sociais, seja de trabalho, pesquisa ou pessoal”
(PENTEADO, 2012, p. 46). É importante ressaltar que as redes sociais não são espaços de
debate político por natureza – assim como é o parlamento –, portanto, não é correto esperar
que todos os agentes políticos possuam uma página na web e que todos utilizem com a mesma
finalidade – promover debate político. Contudo, as plataformas digitais – em especial o
Facebook, no caso do Brasil – foram incorporadas ao meio político.
2.1 MEIOS DE COMUNICAÇÃO E GÊNERO
A importância dos meios de comunicação na sociedade contemporânea tem sido cada
vez mais fundamental e seu impacto direto na vida política chega não só a alterar as formas do
discurso, como a própria relação entre representantes e representados e os meios de acesso a
carreira política (THOMPSON, 1995; MIGUEL, 2002; GOMES, 2004). Miguel e Biroli
(2009, p. 56) afirmam que a mídia tende a reforçar a definição dominante sobre o que seria a
política e quem participaria legitimamente dela.
Algumas pesquisas buscaram demonstrar qual o espaço que as candidatas possuem
nos meios de comunicação, mais especificamente, na televisão e em revistas impressas.
Massambani e Cervi (2012, p. 13), em um trabalho comparativo das eleições 2006 e 2010,
verificaram se houve um aumento da participação feminina no Horário Gratuito de
Propaganda Eleitoral (HGPE). Constataram que apesar do tempo de utilização das mulheres
ter aumentado de 7,6% para 11,4%, ele ainda foi bastante inferior quando comparado ao
espaço dos homens. Vemos que na mídia mais popular, no caso a televisão, o espaço para
candidatas ainda é limitado.
Seguindo essa mesma linha, a pesquisa realizada por Biroli (2010) analisou as
relações entre gênero e política no noticiário de algumas revistas semanais brasileiras, nos
anos de 2006 e 2007. Chegando à conclusão de que a sub-representação das mulheres é
bastante acentuada, sendo apenas 10,1%, das personagens citadas nos noticiários, mulheres
1087

(BIROLI, 2010, p. 281-282). Ampliando a mesma pesquisa, Miguel e Biroli (2009)
relacionaram os dados encontrados com a análise dos meios de comunicação à atuação das
deputadas federais, nos anos de 1999 e 2006, por meio da análise dos discursos proferidos,
das proposições apresentadas e da participação em comissões. O trabalho buscou analisar
aspectos relevantes da presença e atuação de mulheres no legislativo federal brasileiro e da
sua presença nos meios de comunicação de massa. Segundo eles, a pesquisa empírica tem
confirmado que os noticiários reforçam a ideia de configuração "natural" das relações entre os
sexos na política, com uma presença acentuada dos homens na vida pública em áreas de mais
relevância e das mulheres em questões ligadas ao cotidiano, à vida familiar e privada
(MIGUEL & BIROLI, 2009, p. 58).
3. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA
Todo o processo de entrada da mulher na política vem sendo marcado por várias
dificuldades que vão desde a falta de recursos, como tempo e dinheiro, até a persistência de
paradigmas conservadores como, por exemplo, a ideia de que política não é coisa de mulher.
Soma-se a isto ao fato de que, como lembram Araújo et al. (2002, p. 14), o campo político já
possuía suas regras, as quais foram estabelecidas e estruturadas segundo critérios, dinâmicas,
valores e referenciais masculinos. Vemos que o político, como dimensão simbólica-política, é
construído socialmente (pela escola, como instituição pública, e posteriormente pelas
vivências profissionais), e nessa construção certos requisitos específicos propiciam um
conjunto de competências apropriadas para a inserção nesse campo, no qual entre as
características relacionadas aos comportamentos feminino e masculino, as do último são
identificadas como mais apropriadas (ARAÚJO, 2001, p. 58).
A participação das mulheres em processos de tomada de decisão é baixa no mundo
todo, como afirma Sacchet (2009, p. 307). Porém, no Brasil o problema é mais grave quando
nos referimos ao âmbito político representativo, pois mesmo com a adoção de cota de gênero
para cargos legislativos em 1995, não houve um aumento proporcional no número de
mulheres eleitas nessas posições. Atualmente, segundo levantamento da Inter Parliamentary
Union (IPU), apenas 21,9% das cadeiras das casas legislativas de mais de 145 países, são
ocupadas por mulheres. Segundo o mesmo levantamento, o Brasil ocupa a 118ª posição neste
ranking de representação feminina.
Buscando promover uma alteração desse quadro, em setembro de 1995, logo após a
IV Conferência Mundial sobre a Mulher, ocorrida em Beijing, temos a aprovação da Lei n.º
1088

9.100, a qual, estabelecendo novas normas para a realização das eleições municipais de 1996,
determinou uma cota mínima de 20% para as mulheres. Esse fato deu-se graças à articulação
da bancada feminina no Congresso Nacional, que foi influenciada pelas experiências exitosas
de outros países e pela própria conferência de Beijing.
No ano de 1997, essa mesma lei estende a medida para os demais cargos eleitos por
voto proporcional e ainda altera o texto do artigo, passando a haver não mais uma cota
mínima para as mulheres, mas sim uma cota mínima de 30% e uma cota máxima de 70%,
para qualquer um dos sexos. Ambas as leis foram aprovadas pelo Congresso Nacional, mas
não sem uma negociação de apoio que resultou na aprovação do aumento no número total de
candidaturas que os partidos poderiam apresentar nos pleitos eleitorais. Sendo assim, na
prática, a medida aprovada surtiu menos impacto do que se esperava, pois o aumento no
número de cargos aumentou também a possibilidade destes serem ocupados por homens
(GROSSI & MIGUEL, 2001, p. 168).
Numericamente, a adoção da política de cotas tem mostrado resultados, pois, nas
eleições de 1998, pela primeira vez na história do Brasil, temos uma candidata à Presidência
da República. No ano de 2000, temos 70.321 mulheres concorrendo às Câmaras de
Vereadores e 1.139 às Prefeituras Municipais, sendo eleitas 6.992 vereadoras e 318 prefeitas.
Destas, seis vão dirigir prefeituras de capitais. E nas eleições de 2014 (82 anos após a
conquista do direito de voto das mulheres), temos 2.057 mulheres candidatas a deputadas
federais (30,45%), 4.880 concorrendo ao cargo de deputada estadual (30,4%), 35 candidatas
ao Senado (13%), 17 candidatas aos governos estaduais (10%) e três mulheres, entre 11
candidatos (27,27%), disputando a Presidência da República.
Todavia, pesquisas têm apontado que apesar desse aumento quantitativo de
candidaturas de mulheres, há uma fragilidade das cotas como via de ampliação da
participação política feminina (MIGUEL, 2000; ARAÚJO, 2001; GROSSI e MIGUEL, 2001;
ARAÚJO & ALVES, 2007; NADER & RANGEL, 2012). Vários são os fatores apontados
para a falta de sucesso dessa política, entre eles podemos citar, a ausência de punição aos
partidos que não cumprem as cotas, o sistema de lista aberta, a cultura política brasileira, a
ampliação do universo de candidaturas para os partidos, a falta de financiamento de campanha
para as mulheres, entre outros (ARAÚJO & ALVES, 2007, p. 535). Sabe-se que a
complexidade dessa discussão faz com que vários elementos sejam considerados, não sendo
possível elencar apenas um ou dois para explicar o motivo da baixa eficácia das cotas.
É interessante colocar que, como vemos com Miguel e Biroli (2009, p. 66), a busca
por uma presença maior de mulheres nos espaços decisórios faz parte de um movimento mais
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amplo que seria o de inclusão de determinados grupos sociais sub representados
politicamente, ou seja, um verdadeiro desafio democrático. Pois, apesar da expansão do voto a
novos grupos, como as próprias mulheres, os trabalhadores e os analfabetos, não tivemos uma
mudança significativa dessa situação, ainda persiste a necessidade de incorporação dos grupos
marginalizados no campo político (MIGUEL & BIROLI, 2009, p. 66).
Assim, esse artigo se propõe a examinar comparativamente como se dá a presença
online das candidatas e dos candidatos ao legislativo paranaense nas eleições de 2014. Já que
nos meios de comunicação tradicionais o espaço concedido as mulheres é reduzido, vemos a
internet é um meio de comunicação alternativo, no qual a utilização dessa ferramenta depende
da disposição dos postulantes. Dito isso, veremos os procedimentos metodológicos que
norteiam essa pesquisa.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para mapear a presença de candidatas e candidatos ao legislativo paranaense em
2014 e identificar se as plataformas digitais foram incorporadas ao processo eleitoral,
coletamos os dados dos concorrentes da disputa eleitoral. Ao total, foram 854 candidatos.
Excluindo as renúncias e os indeferidos, ficamos, então, com 714 concorrentes ao pleito de
2014. Destes, 516 são do sexo masculino e 198 do sexo feminino.
A tabela a seguir resume os casos desta pesquisa:
Estatísticas
Sexo
Homem

516

Mulher

198

Total

714

TABELA 01 – RESUMO DOS CASOS
FONTE: AS AUTORAS.

Druckman et al. (2009 apud MARQUES et al., 2014, p. 182) afirmam que no
período eleitoral os candidatos ficam mais dispostos a utilizarem as plataformas de
comunicação devido alguns fatores, dentre ele temos: i) disponibilidade de recursos
financeiros; ii) dependendo do partido ao qual o candidato pertence; iii) o sexo do postulante e
iv) se é candidato a reeleição. Nesta pesquisa, pretendemos verificar se o sexo influencia na
presença ou ausência online dos concorrentes.
Os objetivos mais específicos dessa pesquisa são (i) comparar a presença dos
candidatos e candidatas nas principais plataformas digitais – website, facebook e twitter; (ii)
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e, averiguar se no período pós-eleitoral as páginas da web permaneceram ativas. Nossa
hipótese é de que, ao comparar a adesão da internet entre candidatos e candidatas,
encontraremos disparidades na adesão das plataformas digitais, dependendo do sexo do
postulante. Ou seja, as mulheres terão baixa representatividade na internet, assim como em
outros meios de comunicação, mesmo que o uso da internet dependa exclusivamente do
interesse e das estratégias dos agentes políticos.
A coleta foi realizada em dois estágios: no período eleitoral (19 de setembro a 19 de
outubro de 2014), de forma que todos os links coletos estavam ativos; e no período póseleitoral (3 e 4 de abril de 2015), no qual o banco foi atualizado com as páginas que
permaneciam em funcionamento. Algumas informações foram apanhadas do site do TSE e, a
partir delas, definimos algumas variáveis5. Para encontrar tais dados, recorremos ao site da
Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), ao CandiBook6, ao portal UOL eleições e as redes
sociais. Em específico, os links das plataformas digitais foram obtidos através do CandiBook,
nas redes sociais ou em uma pesquisa complementar no Google.
5. ANÁLISE DOS DADOS
5.1 PERÍODO ELEITORAL
A visibilidade dos agentes políticos nos veículos de comunicação tradicionais
depende de vários fatores. No caso do HGPE, por exemplo, a exposição dos candidatos é
desigual, isto porque há uma hierarquização nas listas partidárias, visto que o candidato com
maior tempo de propaganda eleitoral, possui alguma “relevância” para o partido (FERREIRA,
2015, p. 80). Já na internet, a exposição dos postulantes depende da disposição em aderir as
plataformas digitais.
No Gráfico 1 podemos observar a aderência das plataformas online por todos os
concorrentes (714) ao legislativo paranaense nas eleições de 20147.
5

Sexo; ocupação; escolaridade; condição (incumbente ou desafiante); ano de ingresso a
cargos políticos; dirigente partidário; maior cargo no executivo; maior cargo no legislativo; é
egresso de família com tradição na política; possui site pessoal; possui facebook; possui
twitter; possui youtube; atualização pós-campanha nas páginas da web.
6
Portal criado pela Gazeta do Povo para fornecer informações online sobre os candidatos que
disputam
as
eleições
no
Paraná.
Disponível
em:
http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/eleicoes/2014/candibook/.
Acessado
em:
01/09/2014.
7
O gráfico 1 apresenta valores múltiplos, em que o mesmo candidato pode apresentar mais de
uma plataforma digital. O total de links encontrados foi 1.022, e o total de candidatos é 714.
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Gráfico 1 - Total de concorrentes
Twitter

190

490

Facebook
342

Website
total de concorrentes

FONTE: elaboração das autoras, a partir do banco de dados do Núcleo de Estudos sobre Elites Políticas
(UNINTER).

O facebook foi a rede social com a maior aderência, 490 concorrentes apresentaram
um perfil ou uma fan page no período eleitoral. A segunda plataforma mais utilizada foi o
website pessoal, com 342 postulantes presentes nessa plataforma. O twitter foi a rede com
menor aderência, sendo que 190 candidatos apresentaram uma conta ativa nessa rede social.
Essa distribuição pode ser explicada pela fama do facebook, visto que ela possui o maior
número de usuários no Brasil.
Ao examinar se o sexo do postulante tem impacto na aderência do website, facebook
e twitter, encontramos dependência8 entre essas variáveis (Sig = ,000). Ou seja, ser homem ou
ser mulher, tem ligação com o uso ou não das ferramentas de comunicação9.
A tabela 2 apresenta, estatisticamente, a ausência ou a presença dos postulantes no
website.

8

O teste utilizado para que seja possível realizar essa inferência é o qui-quadrado. O teste
serve para comprovar se existem diferenças estatisticamente significativas entre duas
distribuições quaisquer ou entre casos de uma mesma distribuição. Parte-se da hipótese nula
de que não haja diferenças significativas entre as distribuições comparadas. Realizando a
comparação entre os resultados observados e os resultados esperados, verifica-se se existe ou
não diferenças significativas entre as distribuições. Caso haja, descarta-se a hipótese nula e
considera-se a existência de alguma relação entre as variáveis (CERVI, 2014, p. 20).
9
É importante destacar que não é correto comparar dois universos diferentes (516 homens e
198 mulheres) apenas fazendo a análise da frequência observada dos casos. Desta forma,
recorremos ao teste estatístico do resíduo padronizado, que ignora a diferença do total dos
casos e nos permite compará-los. Os resíduos ajudam a evitar o erro de interpretar os valores
pela frequência observada. Adotamos o intervalo de confiança de 95%, assim, o valor de corte
para o nível de significância de concentração ou ausência entre as variáveis é de ± 1,96
(CERVI, 2014, p. 70).
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Tabulação cruzada
Website

Homem
Sexo
Mulher
Total

Sem Website

Com Website

Contagem

242

274

Resíduo padrão

-1,6

1,7

Contagem

130

68

Resíduo padrão

2,6

-2,8

Contagem

372

342

Total
516
198
714

TABELA 02 – PRESENÇA NO WEBSITE
FONTE: elaboração das autoras, a partir do banco de dados do Núcleo de Estudos sobre Elites Políticas
(UNINTER).

Nela observa-se que nem todos os resíduos são significativos. No caso dos homens a
distribuição foi mais equivalente entre aqueles que possuem ou não websites, ficando mais
próximo da frequência esperada. Ou seja, não há falta ou excesso de candidatos que aderiram
os websites no período eleitoral. Contudo, o mesmo não ocorre entre as candidatas. Neste
caso os resíduos foram significativos, acima do limite crítico de ± 1,96. O que se destaca é a
ausência das mulheres nos websites. Temos mais mulheres do que o esperado sem website
(2,6) e menos mulheres do que o esperado com website (-2,8).
Aplicamos, também, o teste do v de cramer, a fim de medir a intensidade da
associação entre as variáveis sexo e presença no website. O valor encontrado foi de 0,168
(que multiplicado por 100, resulta em 16,8%), o que indica que a associação entre as variáveis
é de 16,8%. Ou melhor, 16,8% da utilização dessa ferramenta é explicada pela variável sexo.
A associação é fraca, mas cabe ressaltar que o sexo não é a única variável que explica a
utilização das redes sociais, outras variáveis impactam na adoção dessa plataforma.
Na tabela 3 pode-se notar, estatisticamente, a ausência ou a presença dos postulantes
no facebook.

Tabulação cruzada
Facebook

Homem
Sexo
Mulher

Sem Facebook

Com Facebook

Contagem
Resíduo padrão
Contagem

136
-2,0
88

380
1,4
110

Resíduo padrão

3,3

-2,2

Total
516
198
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Total

Contagem

224

490

714

TABELA 03 – PRESENÇA NO FACEBOOK
FONTE: elaboração das autoras, a partir do banco de dados do Núcleo de Estudos sobre Elites Políticas
(UNINTER).

Nesta tabela há mais resíduos significativos, acima do limite crítico. Nota-se que há

menos homens do que o esperado sem facebook (-2,0). Já entre as candidatas, observa-se um
comportamento muito parecido com o que foi descrito nos websites. Isto é, há menos
mulheres do que o esperado com facebook (-2,2) e há mais mulheres do que o esperado sem
essa rede social (3,3). Portanto, mais uma vez, os homens se mostraram mais dispostos em
aderir a essa ferramenta de comunicação.
Quanto a intensidade da associação entre as variáveis sexo e presença no facebook, o
valor de associação encontrado foi de 17,5%, maior do que a associação entre o website. Isso
quer dizer que 17,5% da aderência do facebook pelos postulantes é explicada pela variável
sexo. Sendo assim, vemos que existe uma associação, mesmo que fraca, entre ser homem, ou
ser mulher, e fazer uso, ou não, do facebook como um canal de comunicação política.
Agora, veremos na tabela 4 como se deu o mesmo processo no twitter.

Tabulação cruzada
Twitter

Homem
Sexo
Mulher
Total

Contagem
Resíduo padrão
Contagem
Resíduo padrão
Contagem

Sem Twitter

Com Twitter

358
-1,1
166
1,7
524

158
1,8
32
-2,9
190

Total
516
198
714

TABELA 04 – PRESENÇA NO TWITTER
FONTE: elaboração das autoras, a partir do banco de dados do Núcleo de Estudos sobre Elites Políticas
(UNINTER).

Na tabela 4 temos apenas um resíduo significativo. A aderência do twitter pelos
homens, mais uma vez, foi mais equilibrada, não houve nem falta nem excesso de candidatos
nessa rede social. Entre as candidatas, é possível observar que elas estão mais ausentes no
twitter, haja visto que menos mulheres (-2,9), do que o esperado, apresentam uma conta nessa
plataforma digital.
Para essa rede social o v de cramer foi de 14,6%. O que representa que 14,6% da
presença dos postulantes no twitter é explicado pelo sexo. A maior associação foi encontrada
na correlação das variáveis sexo e facebook, seguido do website e twitter. Contudo, em todos
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os casos as mulheres aparecem ausentes das plataformas digitais, confirmando nossa hipótese
inicial, de que as mulheres teriam baixa representatividade na internet, assim como em outros
meios de comunicação.
5.2 PERÍODO PÓS-ELEITORAL
Após o período eleitoral alguns postulantes podem abandonar as ferramentas de
comunicação online, na medida que são eleitos e os que não são eleitos podem perder o
interesse em falar sobre política fora do contexto eleitoral. Marques et al. exemplificam essa
situação com o caso da Presidente Dilma Rousseff no twitter: “quando concorreu à
Presidência da República em 2010, a candidata do PT utilizou de maneira regular a referida
rede social; após ter assumido o cargo de chefe do Poder Executivo, a utilização da
ferramenta foi interrompida por completo” (MARQUES et al., 2014, p. 182).
Nesta parte da análise, buscamos identificar em que medida os candidatos e
candidatas se preocuparam em manter suas páginas ativas após o contexto da campanha
eleitoral. Na tabela 5 temos a frequência simples da manutenção das contas depois do período
eleitoral.
Sexo
Homem

Atualização do
Website

Atualização do
Facebook

Mulher

Contagem

Coluna N %

Contagem

Coluna N %

Ativo

131

48,3%

21

30,9%

Fora do ar após as eleições

140

51,7%

47

69,1%

Mais de um mês que não
atualiza

51

13,5%

10

9,3%

30
45

8,0%
11,9%

11
15

10,2%
13,9%

251

66,6%

72

66,7%

23

29,1%

3

18,8%

Atualização mensal
Atualização semanal
Atualização diariamente ou
quase
Mais de um mês que não
atualiza

Atualização do
Twitter

Atualização mensal
9
11,4%
1
6,3%
Atualização semanal
8
10,1%
3
18,8%
Atualização diariamente ou
39
49,4%
9
56,3%
quase
TABELA 05 – ATUALIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS NO PERÍODO PÓS-ELEITORAL (abril
de 2015)
FONTE: elaboração das autoras, a partir do banco de dados do Núcleo de Estudos sobre Elites Políticas
(UNINTER).
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No que se refere a atualização dos websites pelos candidatos, aproximadamente a
metade (51,7%) das páginas foram encontradas fora do ar após as eleições. Com relação a
atualização da mesma ferramenta digital pelas candidatas, cerca de 69% dos websites foram
encontrados fora do ar. Diante disso, os homens tiveram maior preocupação na manutenção
de seus respectivos sites.
Ao verificar a atualização do facebook e do twitter percebemos a existência de
semelhanças na manutenção dessas redes sociais. Sendo que a maioria dos postulantes (cerca
de 66% de candidatas e candidatos) atualizam diariamente o facebook. No twitter temos uma
pequena diferença quanto a atualização. No caso dos candidatos, cerca de 49% mantém o
perfil ativo após as eleições. Entre as candidatas, aproximadamente 56% das contas do twitter
foram encontradas ativas. No geral, percebe-se uma maior atenção dos homens na
manutenção das contas digitais.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento realizado nesta pesquisa demonstrou que mesmo nessa via
alternativa de comunicação, no caso a internet, a representatividade das mulheres foi
diminuta, do mesmo modo que acontece nos meios de comunicação de massa. Os candidatos
se mostraram mais disponíveis em adotar as ferramentas digitais no período eleitoral e se
mostraram mais preocupados em manter as páginas atualizadas fora do contexto eleitoral, se
comparado às candidatas. A hipótese desta pesquisa foi confirmada, visto que encontramos
disparidades na adesão das plataformas digitais, dependendo do sexo do concorrente.
Observamos também que existe associação, mesmo que baixa, entre as variáveis sexo e
presença nas ferramentas digitais pelos concorrentes ao legislativo paranaense.
Vemos, portanto, que os avanços na inclusão política das mulheres estão
acontecendo, porém através de um processo lento. Podemos pensar então, que a baixa
aderência das candidatas às plataformas digitais – website, facebook e twitter – é um reflexo
do próprio ambiente político e que, apesar dos avanços para uma maior inclusão feminina
nele, ainda há muito o que avançar no processo de empoderamento das mulheres e na
construção de relações de gênero mais equitativas.
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A FABRICAÇÃO DO HERÓI –
UMA ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA PARLAMENTAR PARA A
PROPOSITURA DE NOMES PARA O LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA1
Lucas Gandin2
RESUMO
O presente trabalho tem como objeto a justificativa dos projetos de lei para a inscrição de
nomes no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade
Tancredo Neves, em Brasília e visa compreender que argumentos foram utilizados para
justificar a sugestão dos homenageados para terem seus nomes cunhados no livro. A pesquisa
foi realizada em 31 projetos transformados em lei, que tramitaram entre 1990 e 2015 e que
resultaram na aprovação de 44 nomes. Para a discussão teórica, utilizou-se dos conceitos de
mito e herói de Campbell (207), Mendonça (2002), entre outros. Como metodologia de
análise do objeto, realizou-se uma pesquisa documental aliada à análise de conteúdo de viés
qualitativo. A pesquisa conclui que a justificativa parlamentar, embora ressalte a importância
dos laureados para a história e cultura nacional, cumprem mais uma função protocolar para a
propositura dos projetos.
Palavras-chave: Herói. Livro. Projeto. Lei.
1. INTRODUÇÃO
A ideia para esta pesquisa surgiu de duas experiências pessoais concomitantes.
Desde o início DE 2015, o país vem presenciando uma série de protestos contra o governo de
Dilma Rousseff, em razão da crise econômica e dos escândalos de corrupção. Descontentes
com a reeleição da presidenta, os manifestantes saem às ruas pedindo o fim de corrupção ou a
renúncia de Dilma, ou seu impeachment ou realização de novas eleições e até mesmo o
retorno do regime militar.
Os manifestantes costumam vestir as cores nacionais. Contudo, pouco se vê a
presença da bandeira do Brasil e na falta de um símbolo que demonstre o patriotismo das
pessoas, elas vestem a camiseta da seleção brasileira de futebol. Isso demonstra que a
população se identifica mais com um time de futebol do que com o Estado brasileiro e na falta
de uma atuação mais efetiva do Estado na criação dos sentimentos de patriotismo e
nacionalismo, espelham sua identidade coletiva no amor e apreço ao futebol.

1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VII Encontro de Pesquisa em
Comunicação – ENPECOM.
2
Doutorando em Ciência Política e Mestre em Comunicação – Universidade Federal do
Paraná. lucaswlk@yahoo.com.br
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Paralelamente, o autor deste trabalho esteve em meados de junho de 2015 em
Brasília, onde pôde visitar o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, lugar onde
está o Livro dos Heróis da Pátria. O livro já era de conhecimento do autor, que ainda não o
tinha visto, senão por fotos. Destas duas experiências surgiu a possibilidade desta breve
pesquisa.
Desse modo, o presente artigo trabalha com os seguintes problemas: quem são as
personagens que tiveram seus nomes inscritos no Livro dos Heróis da Pátria e qual a
justificativa parlamentar para a indicação de seus nomes? A pesquisa parte do pressuposto de
que os homenageados participaram de algum feito importante para a história ou cultura
nacional e que as justificativas apresentadas pelos parlamentares explicitam tal importância.
Os objetivos deste trabalho é, portanto, analisar a justificativa dos projetos de leis
que viraram normal jurídica a fim de encontrar respostas para o problema de pesquisa.
Como metodologia, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica para compor a revisão
teórica de modo a compreender os conceitos sobre mito e herói. Para a análise do objeto,
realizou-se pesquisa documental cruzada com análise de conteúdo.
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Seja por relatos bíblicos, literários ou históricos, a figura do herói, antes de tudo,
perpassa a noção de mito. Por isso, é preciso primeiro compreender o conceito de mito.
Segundo Girardet (1987, p. 13), “a antropologia e a história definem mito como uma narrativa
que se refere ao passado, mas que esclarece e justifica certas peripécias do homem e certas
formas de organização”. Essa faceta narrativa mexe com o consciente e o inconsciente,
incorporando-se à memória coletiva, carregada de símbolos e dramaticidade (COLLIN, 2008).
Vernant (2002) explica que o mito evidencia uma característica intrínseca ao ser
humano: o pensamento simbólico. Em comparação ao pensamento racional, produto da
reflexão, da experiência e do empirismo, o pensamento simbólico remete ao que está acima da
razão, compreendido enquanto crença. Ou seja, a imaginação mítica parte do imaginário
coletivo diante de um fenômeno natural ou humano em que a sociedade deposita sua
convicção (SARAIVA FILHO, 1999).
Para que o mito adentre o campo da política, é preciso que esta exerça a função
central na sociedade de instrumento de mudança social, estabelecendo-se como o lugar da
interação entre situações concretas de crise individual e social. As narrações míticas
assumem, portanto, caráter político e usam uma linguagem política objetivando a ação
política (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 1998). Mendonça (2002) afirma que a noção
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de mito político traz a sistematização de ideais, rituais e práticas políticas sob uma dimensão
simbólica. Daí se constitui a função de coesão social do mito político. Ou seja, o mito político
cumpre a função de ensinar a unicidade grupal (CAMPBELL, 2007). Segundo este autor, a
sociedade necessita forjar a si mesma a representação de sua unicidade, de modo a promover
o reconhecimento e a legitimidade de si enquanto grupo ou comunidade imaginária que
compartilha os mesmos mitos e os mesmos heróis.
A intrínseca ligação do homem primitivo com o sobrenatural o fez estruturar
personagens e organizações políticas em função dessa ligação. Somente havia um rei ou um
líder porque eles tinham, de algum modo, uma ligação com os deuses. Quando, diante de uma
situação adversa, a sociedade invocava um herói ou um homem providencial para auxiliá-la a
retornar ao estado de ordem, ela o fazia pela característica sagrada do herói, que se assemelha
aos deuses. Tais personagens eram entes superiores e distintos dos homens comuns. Bezerra e
Lima (2009) lembram que os mitos se repetem independentes da época e conjuntura e trazem
personagens que compõem a narrativa mítica, como o salvador, o homem providencial, o
herói, o líder, o benfeitor.
2.1 A FIGURA DO HERÓI
Girardet (1987) diz que a figura do herói está vinculada a um conjunto de símbolos
coletivos. O herói, expõe o autor, é aquele que liberta, corta grilhões e aniquila os monstros.
Está sempre associado à luz – o ouro, o sol nascente – e à verticalidade – o cetro, a árvore
centenária, a montanha sagrada.
A fabulação em torno de si oferece múltiplas ressonâncias e significações, daí a
dificuldade de separar a fábula do relato histórico. Para Lenharo (1986), é preciso considerar
também a fácil penetração e a eficiência política da instrumentalização do mito em um terreno
cultural preparado pelo uso das imagens, dos símbolos e das falas figurativas. De acordo com
Bezerra e Lima (2009), o herói é chamado como resposta a uma forma de expectativa de
anseio coletivo, sobretudo em uma sociedade marcada pelo regime democrático. Ele,
portanto, capta os fervores de esperança coletiva (GIRARDET, 1987) e as histórias em torno
de si são transmitidas pelas gerações com idolatria e respeito.
Conforme Mendonça (2002), os gregos colocavam o herói entre os deuses e os
homens. Na Idade Média, ele passou a ser o homem nobre, bravo, intrépido que luta por um
ideal e cumpre um dever cristão. Já na Renascença, tornou-se o homem virtuoso, que é
abençoado pela sorte. No século XIX, passou a ser o grande homem, o ser excepcional e que
está acima da mediocridade do cotidiano. O que se verifica nessa visão histórica traçada por
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Mendonça (2002) é que o herói pode assumir as várias funções: salvador, chefe, líder, homem
providencial, etc.
De um modo geral, o herói é um ente de extrema destreza e força física, dotado de
sagacidade e experiência que o permitem resolver crises. É um homem superior, revestido de
poder e grande notoriedade, adorado, respeitado e glorificado pelos seus seguidores. Ele
possui o dom de receber a revelação do que é justo e necessário para o progresso da sociedade
(ESPÍRITO SANTO, 1997).
Segundo Campbell (2007), a história do herói é uma saga, com momentos bem
definidos. Para o autor, a saga atua como um elemento nuclear em todos os mitos do herói.
Ela pode ser descrita da seguinte forma: nascimento em ambiente humilde, afastamento de
mundo, penetração em uma fonte de poder e retorno. A aventura do herói, continua o autor,
começa quando o destino o convoca e o transfere para uma região do mundo aparte da
sociedade em que ele vive. Essa região é, geralmente, um lugar fantástico. No início, o herói
tende em recusar a convocação devido a seus interesses pessoais, mas no lugar mítico ele
encontra uma figura protetora que o aconselha a assumir seu destino.
Uma vez cruzado o limiar entre o mundo normal e o sobrenatural, o herói é iniciado
em sua saga, recebendo ajuda, conselhos e amuletos e toma conhecimento de sua tarefa. Este
é o momento, segundo o Campbell (2007), em que ele deixa de ser um homem comum e
passa a ser um homem superior. Terminada a fase da revelação, deve o herói retornar à
sociedade dividindo as dádivas que recebeu.
No âmbito da política, o herói, diz Girardet (1987), tem seu chamado ou seu espaço
garantido por períodos de crise ou circunstâncias adversa, quando aparece revestido dos
elementos capazes de atender as expectativas de seus seguidores. “Quando um líder político
encarna o papel de salvador, o que é comumente praticado, o processo de heroificação implica
uma certa adequação entre a figura do salvador virtual e os anseios de uma sociedade em
determinado momento histórico” (BEZERRA; LIMA, 2009, p. 26). Por tal, é comum ser
atribuído ao político um epíteto que caracteriza seu heroísmo: Tiradentes, o Mártir da
Independência, é um exemplo.
Campbell (2007) explica que as características do herói político não diferem muito
das do herói ficcional ou mitológico. Para o autor, o que muda é o contexto de atuação e
atitudes esperadas. Enquanto nas sociedades primitivas o herói existe para auxiliar a
sociedade a vencer os medos e as forças obscuras da natureza, o herói da política atende um
clamor de seu grupo. Ou seja, nas sociedades atuais, as pessoas podem até conhecer os
problemas que lhes afligem, mas não conseguem se organizar para solucioná-los.
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Desse modo, é possível aplicar as características do herói ao herói político. Este
continua sendo o ente que surge diante de um momento de crise, no qual é visto como
salvador e/ou homem providencial. Com base nos estudos de Carloni (2010) e nos autores
acima, podemos reunir os heróis políticos em dois tipos. O primeiro é o militar, marcado pela
destreza soldadesca, força física e legitimação enquanto ser que combate o mal. O herói
militar remete à figura do caudilho, ser dotado de grande destreza em batalhas e nas caças,
coragem e força física e responsável por garantir a segurança do grupo (BARRADAS, 1996).
O outro tipo é o herói providencial, que adquire consciência da crise que aflige o grupo e
decide ajudá-lo. Este se aproxima mais dos heróis mitológicos e suas biografias podem ser
descritas em cumprimento à saga do herói descrita por Campbell: são humildes, tomam
conhecimento do problema, investem-se dos poderes necessários para resolvê-los e retornam
ao grupo para tirá-lo da crise.
Por fim, Bezerra e Lima (2009) e Magalhães, Silva e Batista (2007) expõem que o
herói político costuma ser um herói de ocasião. Atualmente produto dos meios de
comunicação, os heróis se tornam descartáveis na medida em que o contexto e os anseios
sociais se alteram, exigindo um novo herói a cada novo contexto. Assim, o herói político de
ocasião perde sua aura religioso-mitológica e adquire status propagandístico, ideológico e
efêmero.
3. O LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA
O Livro dos Heróis da Pátria é um livro feito de aço alocado no terceiro andar do
Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, no qual estão cunhados os
nomes de 44 personalidades. A inscrição de nomes no livro de aço é regida pela Lei n.
11.597/2007:
Art. 1º O “Livro dos Heróis da Pátria” destina-se ao registro perpétuo do nome dos
brasileiros ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à Pátria, para sua
defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo.
Art. 2º A distinção será prestada mediante a edição de lei, decorridos 50 (cinquenta)
anos da morte ou da presunção de morte do homenageado.
Parágrafo único. Excetua-se da necessidade de observância de prazo a homenagem
aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campo de batalha.
Art. 3º O registro levará em consideração o transcurso de data representativa de feito
memorável da vida do laureado
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Os 31 projetos transformados em lei que sugerem nomes para inscrição,
homenageiam as seguintes personalidades:
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 Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira;
 Zumbi dos Palmares, líder quilombola;
 Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil;
 Dom Pedro I, Imperador e proclamador da Independência do Brasil;
 Duque de Caxias, Comandante da Guerra do Paraguai;
 José Plácido de Castro, líder da Revolução Acreana;
 Marquês de Tamandaré, patrono da Marina do Brasil;
 Almirante Francisco Manoel Barroso da Silva, herói da Batalha do Riachuelo;
 Alberto Santos Dumont, Pai da Aviação;
 José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da Independência;
 Chico Mendes, líder sindical e ambientalista;
 Joaquim da Silva Rabelo, o Frei Caneca, um dos líderes da Revolução Pernambucana de
1817;
 Marechal Osório, herói da Guerra do Paraguai;
 Ildefonso Pereira Correia, o Barão de Serro Azul, herói da Revolução Federalista;
 Brigadeiro Antônio Sampaio, herói da Guerra do Paraguai;
 Sepé Tiaraju, líder indígena nas Guerras Guaraníticas;
 Ana Nery, enfermeira que atuou na Guerra do Paraguai;
 Hipólito José da Costa, Patrono da Imprensa, fundou o primeiro jornal brasileiro;
 Padre José Anchieta, jesuíta que iniciou a catequização dos índios brasileiros;
 Getúlio Vargas, presidente do Brasil;
 João de Deus Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino Santos
Lira e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, heróis da Revolta dos Búzios;
 Mário Martins de Almeida, Euclydes Bueno Miragaia, Dráusio Marcondes de Souza e
Antônio Américo de Camargo Andrade, heróis paulistas da Revolução Constitucionalista de
1932;
 Heitor Villa-Lobos, maestro e compositor;
 Júlio César Ribeiro de Souza, pioneiro da dirigibilidade aérea;
 Domingos Martins, herói da Revolução Pernambucana de 1817;
 Barão do Rio Branco, diplomata;
 Padre Roberto Landell de Moura, pioneiro da radiotransmissão;
 Anita Garibaldi, heroína da Guerra dos Farrapos;
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 Francisco Barreto de Menezes, João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros,
Henrique Dias, Antônio Filipe Camarão e Antônio Cardoso, líderes da Insurreição
Pernambucana de 1624-1654;
 Bárbara Pereira3 de Alencar, heroína da Revolução Pernambucana de 1817;
Também foram transformados em norma jurídica, contudo ainda não cunhados no
livro, Marechal Rondon, militar sertanista e indigenista, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco
de Araújo, líder abolicionista, e os Seringueiros Soldados4 da Borracha convocados a lutar
na 2ª Guerra Mundial (EBC, 2015).
4. METÓDO DE ANÁLISE
Para a análise do objeto, foi realizada consulta nos sites da Câmara dos Deputados e
do Senado, por projetos de lei transformados em norma jurídica acerca da criação do Livro
dos Heróis da Pátria, das condições mínimas para a inscrição de nomes e das propostas de
homenagens. Excluiu-se, pois, os projetos de lei ainda em tramitação. A busca compreendeu o
período entre 01 de janeiro de 1990 e 31 de julho de 2015.
Foram localizados 32 projetos. Destes, apenas 1 dispõe sobre assunto diverso da
propositura de homenageados; o Projeto de Lei – PL 6345/2005, que deu origem à Lei n.
11.597/2007, que estabelece as condições mínimas para a inscrição de nomes no livro.
Inicialmente a ideia era analisar apenas a justificativa apresentada pelos
parlamentares quando da proposta de nomes à inscrição no livro. Porém, percebeu-se que os
projetos relativos à proposta dos nomes de Zumbi dos Palmares, Dom Pedro I, Duque de
Caxias, Marquês de Tamandaré e Santos Dumont não traziam a continham, porém havia no
parecer do relator do projeto um texto justificando a proposta. Como o objetivo deste trabalho
é analisar a justificativa parlamentar, independente se no momento da propositura ou da
relatoria, decidiu-se manter tais dados para a análise.
Por fim, a busca nos sites das duas Casas do Congresso Nacional não retornou os
projetos relativos a Tiradentes e a Deodoro, o que justifica a exclusão desses nomes em parte
da análise de dados5. Especula-se que, por terem sido incluídos, respectivamente, em 21 de
abril de 1992 (bicentenário de execução de Tiradentes) e em 15 de novembro de 1997 (108.º
3

Para facilitar a fluidez do texto, a partir de agora as personalidades são referenciadas pelos
termos de seus nomes em negrito.
4
Idem.
5
Quando foi possível, buscou-se informações de suas biografias para parte da análise.
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aniversário da proclamação da República), datas anteriores 1995, ano em que a Internet
tornou-se pública no Brasil, tais projetos de lei tenham tramitado impressos e ainda não foram
digitalizados.
Para a análise dos projetos de lei, optou-se por uma análise de conteúdo de viés
notadamente qualitativo, com o objetivo de encontrar similaridades nas justificativas
apresentadas pelos parlamentares para então submetê-las à teoria pertinente.
5. ANÁLISE DE DADOS
Dos 31 projetos transformados em lei, 14 foram apresentados pelo Senado Federal,
14 pela Câmara dos Deputados e 3 pelo Poder Executivo. O Gráfico 1 abaixo, traz a
propositura por partido dos 28 projetos oriundos do Congresso Nacional.

PRONA (extinto)*
PTB
PSDB
DEM/PFL*
PMDB
PT
GRÁFICO 1 – PROPOSITURA DE NOMES PARA O LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA POR PARTIDO
FONTE: O autor (2015).
NOTA: O Partido da Frente Liberal – PFL mudou o nome para DEM, em 2007. Em 2006, houve a fusão do
Partido Liberal – PL com o Partido de Reedificação da Ordem Nacional – PRONA, dando origem ao Partido da
República – PR.

Os projetos analisados transformaram em heróis da pátria 42 personalidades, além de
Tiradentes e Deodoro, cujas propostas, como já explicado acima, não foram localizadas. O
Quadro 1 abaixo é uma tentativa de agrupar os vultos conforme a causa que ensejou a
indicação de seus nomes:
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QUADRO 1 – CAUSA DAS PERSONAGENS INSCRITAS NO LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA
DE ESTADO

GUERRAS

REVOLUCIONÁRIA

Getúlio Vargas
Barão do Rio
Branco

Marquês de Tamandaré
Almirante Barroso
Marechal Osório
Brigadeiro Sampaio
Marechal Rondon

Tiradentes
Deodoro
Dom Pedro I
Plácido de Castro
Frei Caneca
Barão do Serro Azul
Sepé Tiaraju
João de Deus
Lucas Dantas
Manuel Faustino
Luís das Virgens
Martins
Miragaia
Dráusio
Camargo
Domingos Martins
Anita Garibaldi
Francisco Barreto
João Fernandes
André Vidal
Henrique Dias
Filipe Camarão
Antônio Dias
Seringueiros Soldados
Bárbara Pereira

NACIONAL,
PIONEIRISMO
SOCIAL OU
HUMANITÁRIA
Zumbi dos Palmares Santos Dumont
José Bonifácio
Hipólito da Costa
Chico Mendes
Villa-Lobos
Ana Nery
Ribeiro de Souza
José Anchieta
Padre Landell
Joaquim Nabuco

Fonte: O autor (2015).

Para a leitura do Quadro 1 é preciso fazer algumas observações. A categoria “De
Estado” agrupa personalidades que tomaram parte em atos considerados de heroísmo
enquanto ocupantes de cargo oficial no governo brasileiro. Por esse motivo, excluiu-se desse
grupo os nomes de Dom Pedro I e Deodoro. Ainda que estes estivessem em exercício de
cargo ou função oficial (herdeiro do império e marechal do exército), a inclusão deles no
grupo “Causa Revolucionária” se aplica pelo fato de ambos agirem para romper o status quo
vigente, assim como o fizeram os demais nomes inclusos na categoria.
É preciso, ainda, justificar a presença do nome do Barão do Serro Azul neste grupo.
Ildefonso Correia não atuou como revolucionário, mas teve papel importante durante a
Revolução Federalista, evitando a invasão de Curitiba. Sua inclusão na categoria ocorre em
função do evento no qual teve participação. Por fim, a presença de Villa-Lobos na categoria
“Pioneirismo” se deve pelo seu destaque nas artes nacionais.
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Embora o livro de aço já contivesse o nome de Tiradentes, Zumbi e Deodoro, é
somente no PL 4.419/1998, para a inscrição do nome de Dom Pedro I que se encontra uma
breve conceituação acerca do significado do termo herói:
consideram-se heróis aqueles que se notabilizam por feitos militares. Mas o conceito
deve ser compreendido de forma bem mais ampla. São heróis todos aqueles que,
fugindo do padrão comum de comportamento, mostram sua grandeza apesar dos
riscos que correm. São heróis os que se arriscam em defesa de seus justos ideais, os
que substituem o conforto pelo trabalho árduo, em busca de fazer o bem. Nessa
classificação, estarão incluídos desde santos ascetas até guerreiros que arriscam suas
vidas por seus ideais e por seu país. (BRASIL, 1998).

De início, infere-se que a criação do panteão de heróis seguirá bases diversas
daquelas que apresentamos na revisão teórica sobre o assunto. Ou seja, para o Congresso
brasileiro, não é preciso que a pessoa perpasse as etapas da saga do herói. A única exigência
requerida, conforme o excerto acima, é que a pessoa tenha arriscado sua vida em prol de um
ideal ou de seu país.
A importância do Livro é destaca em apenas quatro projetos de lei. No PL
3.300/2004 (Getúlio Vargas), o deputado Severiano Alves expõe que história é um processo
de construção coletiva e que “a construção de nossa identidade nacional passa
necessariamente pela valorização dos líderes e fatos importantes da História sem o que não se
cria entre os brasileiros os sentimentos de pertencimento e cidadania” (BRASIL, 2004). Mais
adiante, o deputado afirma que o Livro cumpre o objetivo de “resgate da memória brasileira
como instrumento de afirmação de identidade nacional” (idem).
No PL 1.140/2007 (Marechal Osório), o deputado Bonifácio Andrada expõe que “o
Brasil é um país sem memória por não valorizar seu passado” e que “toda nação que se preza
deve cultuar seus líderes e fatos marcantes de sua história, sem o que não se cria entre os
nacionais o sentimento de patriótico” (BRASIL, 2007). Esta última citação é repetida pelo
senador Marco Maciel no PL 565/2009. O senador Tião Viana, no PL 56/2000, explica que a
inscrição do nome de Plácido de Castro no livro oferece “à juventude brasileira a
possibilidade de se espelhar na vida de um dos maiores vultos da história” (BRASIL, 2000).
No PL 306/2004 (Frei Caneca), o senador Marco Maciel ressalta que “não estamos fabricando
heróis, mas reconhecendo a condição de herói a uma pessoa que colocou seus ideais acima de
tudo, inclusive a própria vida” (BRASIL 2004).
De um modo geral, as justificativas e pareceres dos parlamentares são sucintos, não
passando de três páginas. Entre as motivações que ensejam a propositura dos nomes,
identificou-se “Efeméride” – comemoração de aniversário de determinado evento –,
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“Reparação de Esquecimento” e “Homenagem ou Reconhecimento”. O Gráfico 2, a seguir,
apresenta a distribuição das motivações dos projetos analisados:

Homenagem ou Reconhecimento
Reparação de Esquecimento
Efeméride
0

5

10

15

20

25

GRÁFICO 1 – MOTIVAÇÃO DAS PROPOSITURAS PARA O LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA
FONTE: O autor (2015).
NOTA: Para este gráfico, as motivações da proposta dos nomes de Tiradentes e Deodoro foram obtidas em EBC
(2015).

Cabe destacar que em 21 projetos, a finalidade das proposituras é promover uma
“justa” ou “merecida homenagem”, conforme a expressão usada pelos parlamentares. Pode-se
inferir que o culto à memória dessas personalidades tem o objetivo de reparar um dano
praticado pela sociedade em não reconhecer esses vultos por aquilo que fizeram pelo país.
Outro achado interessante foi a presença de palavras ou expressões que qualificam as
personagens. Dos 31 projetos analisados, em 16 nota-se a presença dos termos “herói”,
“mártir”, “estadista” ou “benfeitor”. O Quadro 2, abaixo, demonstra como as justificativas e
pareceres qualificam as personalidades:
QUADRO 2 – QUALIFICAÇÃO DAS PERSONALIDADES DO LIVRO DOS HERÓIS DA PÁTRIA
PERSONALIDADE
Dom Pedro I
Duque de Caxias
Plácido de Castro
Marquês de Tamandaré
Almirante Barroso
Almirante Barroso
Sepé Tiaraju
Frei Caneca
Marechal Osório
Ana Nery
Getúlio Vargas
João de Deus, Lucas Dantas, Manuel
Faustino e Luís das Virgens
Domingos Martins
Anita Garibaldi
Bárbara Pereira
Cândido Rondon
Fonte: O autor (2015).

QUALIFICAÇÃO
“foi um herói por excelência”
“grande benfeitor”
“um mestre, um gênio, um herói, um amigo, um irmão”
“grande benfeitor”
“consagrado como herói da Guerra do Paraguai”
“herói da Guerra do Paraguai”
“herói guarani missioneiro”
“morreu como verdadeiro mártir”
“o mais valoroso herói de nossa guerra no sul do continente” e “o mais
exemplo de heroísmo e bravura”
“história de dedicação e heroísmo”
“verdadeiro estadista”
“heróis e mártires da Revolta dos Búzios”
“tornou-se mártir e precursor da nacionalidade brasileira”
“heroína de dois mundos” e “mártir das causas da liberdade”
“uma das primeiras heroínas brasileiras”
“herói brasileiro e grande humanista”
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É importante lembrar que, embora o projeto de lei da propositura do nome de
Tiradentes não tenha sido localizado, é notório no senso comum o epíteto “Mártir da
Independência” que lhe foi concedido.
5.1 QUEM SÃO OS HERÓIS DA PÁTRIA BRASILEIRA?
5.1.1 Heróis e mártires que deram a vida pátria
Dos 44 personagens homenageados, 14 foram mortos em guerras ou executados em
função das revoluções e revoltas nas quais participaram. Brigadeiro Sampaio, Sepé Tiaraju e
os Seringueiros Soldados foram mortos em guerras – Sampaio morreu três dias depois de ser
ferido na Batalha do Tuiuti, em 1866.
Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Plácido de Castro, Chico Mendes, Frei Caneca,
Barão do Serro Azul, João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luís das Virgens, Mário
de Almeida, Miragaia, Dráusio Marcondes, Antônio Américo e Domingos Martins foram
executados pelos exércitos contrarrevolucionários ou assassinados em emboscas e traições.
Anita Garibaldi foi excluída da listagem, pois sua morte decorre de sua participação nas
batalhas pela unificação da Itália. Já o ex-presidente Getúlio Vargas se suicida em 1954 em
meio a um clima de instabilidade política.
Ainda que a argumentação apresenta nos projetos de lei não ofereça dados para
verificar se tais personagens cumprem a saga do herói proposta por Campbell (2007),
percebe-se que estes nomes atendem melhor ao primeiro artigo da Lei n. 11. 597/2007.
Além dessas personalidades, podem ser incluídos neste grupo, os nomes daqueles
que faleceram de causas naturais, mas cuja vida foi dedicada a servir a pátria: Barão do Rio
Branco, Marquês de Tamandaré, Almirante Barroso, Marechal Osório, Marechal Rondon,
Francisco Barreto, João Fernandes, André Vidal, Henrique Dias, Filipe Camarão, Antônio
Dias e Bárbara Pereira6.
5.1.2 Heróis que lutaram por uma causa
Nas categorias “Causa Revolucionária” e “Causa Nacional, Social ou Humanitária”,
agrupamos as personalidades que agiram na tentativa de mudar o status quo vigente. Ainda
que todas as etapas da saga do herói não sejam cumpridas, as personagens, em seus atos,
6

Aqui é preciso fazer uma observação: Bárbara Pereira morreu aos 72 anos de idade, depois
de várias peregrinações em fuga da perseguição política. Os biógrafos que estudaram sua vida
especulam que sua saúde ficou debilitada devido à precariedade dos lugares onde se
escondera em suas fugas (BRASIL, 2007).
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objetivam atender um clamor requerido pelo seu grupo. Desse modo, a inscrição desses
nomes no Livro dos Heróis da Pátria comunga-se com parte das ideias de Campbell (2007),
exposta na revisão de literatura deste trabalho. Francisco Barreto, João Fernandes, André
Vidal, Henrique Dias, Filipe Camarão, Antônio Dias cumprem o papel de herói militar,
enquanto os demais figuram como heróis providenciais (CARLONI, 2010).
Vale lembrar que os estudiosos do mito do herói, cujas ideias foram trabalhadas
anteriormente, entendem-no como o ente que não só age providencialmente, mas o faz
imbuído do sentimento de solidariedade para com seu grupo. Ou seja, o herói pode ser um
homem providencial que auxilia na superação de uma crise, como também se solidariza com a
situação vigente de seus pares e age na tentativa de trazer ou melhorar o bem-estar social.
Desse modo, Zumbi dos Palmares, Chico Mendes, Ana Nery, Barão do Serro Azul, Frei
Caneca e Sepé Tiaraju podem ser considerados heróis providenciais e benevolentes.
5.1.3 Heróis que contribuíram para a construção da nacionalidade brasileira
Outro argumento utilizado na sugestão de nomes aborda a construção da
nacionalidade brasileira, da integridade e da emancipação política do país. No parecer do PL
4.419/1998, o deputado Alvaro Valle expõe que a vinda da família real portuguesa foi
fundamental para a unidade do país, ao mesmo tempo que lançou as bases políticas e sociais
para a proclamação da Independência por Dom Pedro, consolidando a unidade e integridade
do país (BRASIL, 1998).
A questão da unidade nacional também aparece nos PL 7.303/2002, 50/2000 e
556/2009. No primeiro (Barão do Rio Branco), destacam-se os episódios das questões
fronteiriças. No segundo, o senador Tião Viana afirma que os diplomatas e demais
autoridades não souberam defender a integridade do território brasileiro e que “se hoje temos
o Acre dentre os Estados da República Federativa do Brasil devemos ao Herói José Plácido de
Castro” (BRASIL, 2000). No último, o senador Marco Maciel argumenta que os heróis da
Insurreição Pernambucana “contribuíram para nossa unidade nacional e [...] participaram do
fortalecimento de nossa nascente nação” (BRASIL, 2009).
Já os PL relativos a Getúlio Vargas, Barão do Rio Branco e José Bonifácio destacam
a atuação deles na modernização e interiorização do país. Bonifácio, por exemplo, no
mandato de deputado na Constituinte de 1824, apresentou projetos para “transformar o Brasil
uma nação moderna e civilizada nos trópicos”. A defesa da interiorização do país aparece na
justificativa dos PL 5.873/2001 (José Bonifácio) e 4.401/2001 (Hipólito da Costa).

1112
13

Nos PL 2.596/2007 e 5.873/2001, os parlamentares explicam que Domingos Martins
e José Bonifácio, respectivamente, contribuíram “para a formação da nacionalidade
brasileira” (BRASIL, 2001, 2007).
5.1.4 Heroínas e mães
Dos 31 projetos de lei analisados, apenas 3 homenageiam mulheres. Contudo, nas
justificativas apresentadas a questão da maternidade está presente, atrelando às personagens a
qualidade de mãe e a tarefa de criação dos filhos. No PL 522/2011, a deputada Ana Arraes
explica que a “matriarca” Bárbara Pereira aliou-se a seus filhos nas lutas em Pernambuco e
Ceará. Ana Nery serviu como enfermeira na Guerra do Paraguai após ver seus filhos serem
convocados para o conflito e, depois de guerra, sustentou, graças a uma pensão vitalícia que
recebia do governo, quatro órfãos que recolhera no Paraguai (BRASIL, 2007). Anita
Garibaldi, assim como Bárbara Pereira, enfrentou as lutas pela unificação da Itália ao lado de
seus filhos.
5.1.5 Heróis mitificados
A última etapa desta análise expõe um dado não esperado por esta pesquisa, mas
relevante para o processo de criação do panteão de heróis brasileiros: a mitificação de Sepé
Tiaraju e Anita Garibaldi. No PL 63/2009, o deputado Marco Maia comenta que a população
do Rio Grande do Sul, por conta própria, “canonizou” Sepé Tiaraju, passando a chamá-lo
também por São Sepé. Conforme o PL 425/2007, após a morte de Anita Garibaldi, seu corpo
foi enterrado sete vezes, ora para homenageá-la, ora para preservá-lo, ora para escondê-lo.
Conforme exposto na revisão teórica deste trabalho, o mito é um relato que explica o
estado das coisas, remetendo seus eventos ao um tempo primitivo. Obviamente, o processo de
mitificação deve perpassar uma relação de identidade entre a narrativa do mito e o meio social
no qual ele circula. Porém, quando os relatos passam a adquirir teor fabuloso é possível dizer
que a história começa a deixar o fatual para ascender ao mitológico.
Outros homenageados7 também perfazem, senão processo de mitificação, pelo menos
um processo de elevação a homem superior – uma das principais qualidade do herói. José de

7

O projeto republicano de nação visava o rompimento total com a monarquia e seus
referenciais. Assim, tornou-se necessário uma nova figura heroica para sobrepor-se à de Dom
Pedro I. O martírio de Tiradentes foi o elemento principal para identificá-lo ao principal
mártir sacrificado do povo brasileiro. Tiradentes foi alvo de mitificação em quase todos os
momentos da República: no início, pois a causa republicana correspondia com a de Joaquim
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Anchieta foi beatificado em 1980. Padre Landell é considerado, informalmente, o patrono das
telecomunicações e do radioamadorismo (BRASIL, 2010); José Bonifácio, o “patriarca da
Independência” (idem, 2001); Santos Dumont foi nomeado “pai da Aviação” e “patrono da
Aeronáutica” (idem, 2003); Brigadeiro Sampaio, “patrono da Arma de Infantaria do Exército”
e Dom Pedro I, “defensor perpétuo do Brasil” (idem, 1998, título outorgado a ele em vida).
Embora não constem tais informações nos seus respetivos PL, vale lembrar que o
Marquês de Tamandaré é o “patrono da Marinha”; Marechal Osório, “patrono da Cavalaria do
Exército”; Duque de Caxias, “patrono do Exército” e Marechal Rondon, “patrono da Arma de
Comunicações” (BRASIL, 2015).
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa era analisar a justificativa dos projetos de leis que viraram
normal jurídica a fim de compreender quem são as personagens que tiveram seus nomes
inscritos no Livro dos Heróis da Pátria e qual a justificativa parlamentar para a indicação de
seus nomes. A análise do objeto de pesquisa, no entanto, revelou que os argumentos
utilizados pelos parlamentares são superficiais, trazendo apenas um breve relato do evento no
qual os homenageados participarem e os atos praticados por eles.
Nota-se que laurear alguém de herói não implica necessariamente um ato de bravura
nem a militância da pessoa por uma causa nacional, social ou humanitária. Para a lei brasileira
e para os parlamentares e políticos, são considerados heróis aqueles que contribuíram para a
construção da história e da cultura nacional e, por conseguinte, da identidade brasileira.
Ainda que não tenha sido objeto deste estudo, é notável o abismo existente entre a
tentativa do Estado em construir referências coletivas e sua efetivação na sociedade. Por meio
da aplicação de questionário seria possível verificar se a população brasileira conhece os
heróis nacionais e o livro de aço. Obviamente, é possível especular que alguns nomes
inscritos no livro são mais conhecidos que outros, como o caso de Tiradentes, Dom Pedro I,
Santos Dumont e Deodoro. Falta ao Estado brasileiro um programa mais efetivo na
divulgação de seus heróis nacionais, de seus mitos e seus símbolos, a fim de desenvolver na
população identidade coletiva baseada em elementos que promovam a nacionalidade e o

José; no regime militar, porque ele representava uma nação e na redemocratização, quando se
especula que o anúncio da morte de Tancredo Neves foi adiado em um dia para que
coincidisse com a de Tiradentes e assim simbolizasse o surgimento de um novo herói
(Tancredo) na imagem do antigo (Tiradentes) (BALLAROTTI, 2006). Essas informações
porém não advém do projeto de lei em sua homenagem.
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patriotismo. Na ausência desse empenho, a sociedade busca outros elementos para construir
sua coletividade e essa lacuna acaba sendo preenchida por símbolos que perpassam ações de
marketing. Não se pode esquecer que a Confederação Brasileira de Futebol – CBF,
responsável pela seleção brasileira, é uma empresa privada e a camiseta do time de futebol é
um produto vendido como quer outro. A presença efetiva e maciça da “amarelinha” cumpre
um quesito mercadológico, com o objetivo de proporcionar lucro à CBF e para isso usa de
estratégias que apelam à emoção.
Da análise das justificativas dos projetos de lei, depreende-se que o Livro dos Heróis
da Pátria é mais uma tentativa de prestar reconhecimento àquelas pessoas que foram
fundamentais para a constituição do Brasil do que uma tentativa de criar laços e símbolos
nacionais com vistas a desenvolver a identidade coletiva do povo brasileiro.
A título de ilustração, tramitam no Congresso projetos de lei para a inscrição de
Martin Soares Moreno, Cacique Serigy, Joaquim Francisco da Costa, Luís Gama, João
Goulart, Bernardo Sayão Carvalho Araújo, Jaime Nelson Wright, Juscelino Kubitschek,
Maria Quitéria, Sóror Joana Angélica de Jesus, Maria Felipa de Oliveira, João Francisco de
Oliveira, Barão de Mauá, José Feliciano Fernandes Pinheiro, Zilda Arns, Ajuricaba, Aracy de
Carvalho Guimarães Rosa, Leonel Brizola, Francisco José do Nascimento, Djalma Maranhão,
João Pedro Teixeira, Clara Felipa Camarão, João Goulart, Carlos Gomes, Machado de Assis,
Pinheiro Machado, Euclides da Cunha, Rui Barbosa, General Joaquim Xavier Curado, Jovita
Alves Feitosa, Tobias Barreto, Francisco José do Nascimento e o grupo de marinheiros,
soldados da Força Expedicionária Brasileira e membros do I Grupo de Aviação de Caça que
participaram da Segunda Guerra Mundial e para alteração do nome do livro para Livro dos
Heróis e Heroínas da Pátria.
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A NOVA REVOLTA DA VACINA? UMA ANÁLISE SOBRE OS COMENTÁRIOS NO
FACEBOOK DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE
VACINAÇÃO DO HPV1
Josemari Poerschke de Quevedo2
Myrrena Inácio3
RESUMO
A implementação da vacina do HPV no Brasil se revelou um processo complexo permeado de
controvérsias científicas e públicas. Voltada a adolescentes e em três doses, a vacinação já
realizou a aplicação das duas primeiras e foi orquestrada pelo Ministério da Saúde a partir de
uma estratégia específica. O processo repercutiu mobilizando atores sociais, mídia e a
população, especialmente as adolescentes, público direto, e familiares, público indireto. A
vacina apresenta uma série de dúvidas sobre efeitos adversos e segurança, além de
questionamentos de religiosos por se tratar da imunização de meninas antes de iniciarem a
vida sexual. A partir deste panorama, o artigo analisa os comentários no Facebook do
Ministério da Saúde em postagens referentes à campanha do HPV para verificar como ocorreu
a comunicação pública entre Estado e sociedade. Para tanto, a metodologia de análise de
conteúdo qualitativa possibilitou a verificação da controvérsia enquanto categoria nos
comentários expostos pela população e na condução dada pelo Ministério da Saúde diante
disto. O resultado mostra que o Estado buscou exercer um tipo de controle minucioso das
operações do corpo feminino, sem prever eventuais e possíveis consequências que
extrapolariam a sua esfera de poder. Portanto, verifica-se que em níveis qualitativos o diálogo
entre população e Ministério da Saúde nos comentários do Facebook é limitado. A
comunicação pública neste ambiente, de parte do Estado, não atinge níveis considerados
satisfatórios sobre uma política pública nova e complexa.
Palavras-chave: Vacinação HPV. Comunicação Pública. Redes Sociais.

1. INTRODUÇÃO
Em 1904, as belas paisagens do Rio de Janeiro se contrastavam com a falta de
saneamento básico e com as péssimas condições de higiene que resultaram em uma epidemia
de varíola. Para minimizar o quadro caótico, Oswaldo Cruz, que na época assumia um cargo
1
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equivalente ao de ministro da Saúde, enviou uma lei ao Congresso com o intuito de sanear a
cidade e reiterar a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, já instituída em 1837, mas
que nunca tinha sido cumprida (PORTO, 2003, p. 54).
Entretanto, a maneira na condução da campanha de vacinação (invasão de
domicílios, vacinação à força, criação de uma polícia sanitária) causou uma repulsa na
população que ainda desconhecia e temia os efeitos que a injeção de líquidos desconhecidos
poderia causar no corpo das pessoas, culminando num motim popular, com estopim em 11 de
novembro de 1904, conhecido como a “Revolta da Vacina” (PORTO, 2003, p. 54).
Isto infere que recusa a vacinas não é novidade e o procedimento pode gerar medo na
população quando uma tecnologia acabada chega para uso cotidiano sem preparo prévio. A
história parece se repetir agora, depois de pouco mais de um século, ao se observar a maneira
e a forma com que ocorreu a campanha de vacinação contra o HPV, considerando as
deficitárias e duvidosas informações disseminadas pelo Ministério da Saúde (MS) à
população que também reagiu com desconfiança diante da tecnologia.
No entanto, diferentemente do início do século XX, a vacinação do HPV vai além de
um receio da população. A vacina apresenta considerável controvérsia científica na
comunidade médica4, oriunda da suspeita de que não seja 100% segura à saúde por apresentar
sérios riscos de efeitos colaterais5. Além disso, a repulsa ao procedimento convergiu com

4

em

Notícia publicada pelo site do Jornal Folha de São Paulo em 02/02/2014, disponível
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1406378-vacinacao-contra-virus-hpv-

divide-opiniao-de-medicos.shtml. Pesquisa realizada em 16/06/2015. Ademais, o documento
do Anais de Medicina (2011) informa que não há comprovação sobre a eficácia da vacina do
HPV em prevenir o câncer do colo do útero, enquanto os riscos da vacina continuam a ser
avaliados. Recomenda que se deveria adotar uma abordagem médica mais rigorosa baseada
em evidências para se chegar a uma avaliação balanceada e objetiva sobre os riscos e
benefícios dos dois tipos de vacina disponíveis no mercado – a Gardasil e a Cervarix.
Publicação do Informe Healthcare, pesquisado em 16/06/2015, publicado em 2011 disponível
em https://pt.scribd.com/doc/127818325/Annals-of-Medicine-HPV-Vaccine.
5

Notícia sobre um caso na França em que uma menina teve uma série de problemas

de saúde, incapacitantes, e que, por isso, abriu processo contra o laboratório fabricante da
vacina Gardasil. Acesso em 20/04/2014. Disponível em
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motivação obscurantista de religiosos contrários à vacina6 por considerarem um estímulo à
iniciação precoce da vida sexual das meninas, público alvo da tecnologia.
A vacinação nacional contra o HPV teve início em março de 2014 e buscou mobilizar
o público feminino adolescente para a imunização contra o papilomavirus humano, de alta
incidência e que pode causar câncer no colo do útero. O Programa Nacional de Imunização
(PNI) do MS adotou a vacina quadrivalente recombinante, a Gardasil® do Laboratório Merck
Sharp & Dohme (MSD), que protege contra HPVs tipos 6, 11, 16 e 18.
A campanha se iniciou com a imunização de meninas com 11, 12 e 13 anos de idade
em 2014, seguindo com as meninas de 9, 10 e 11 anos de idade em 2015 e com 9 anos de
idade em 2016. A meta é cobrir 80% da população alvo, cerca de 4,16 milhões de meninas, e
alcançar "imunidade coletiva ou de rebanho7", reduzindo a transmissão do vírus HPV mesmo
entre pessoas não vacinadas. O esquema vacinal adotado é de 3 doses, estendido, colocando
um intervalo de 6 meses entre a 1a e a 2a doses; e de 60 meses entre a 1a e a 3a dose. A 3a dose
após 5 anos da 1a seria garantia adicional à manutenção de uma resposta mais prolongada.
Ocorre que a complexidade da aplicação da vacina (em três doses de período
estendido e a faixa etária), a forma da implementação no Brasil, os efeitos colaterais que
foram sendo ventilados pela mídia e a vinculação da doença com a atividade sexual, geraram
uma controvérsia pública. Por conseguinte, essa ação pública de saúde culminou na
intervenção no “mundo da vida” (HABERMAS, 1987) destas adolescentes e de suas famílias
caracterizado pela fragilidade nos esclarecimentos públicos, com falta de debate com a
sociedade e um tempo curto entre treinamento, divulgação e aplicação. Além disso,

http://saude.terra.com.br/videos/jovem-processa-fabricante-de-vacina-de-hpv-nafranca,499335.html .
6

Informação baseada em notícias sobre o assunto. Exemplo pode ser verificado na

publicação do portal do Jornal Tribuna da Bahia em 12/03/2014. Pesquisa realizada em
20/05/2014. Disponível em http://www.tribunadabahia.com.br/2014/03/12/maes-evangelicasnao-concordam-com-vacina-contra-hpv.
7

Herd immunization: imunidade de rebanho, também chamada imunidade de

comunidade, se refere à “extensão da proteção conferida por uma vacina a segmentos não
vacinados da população, devido ao controle ou à diminuição da circulação do agente
infeccioso como decorrência do aumento de indivíduos tornados imunes pela vacinação”
(BRASIL, 2014).
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evidências sobre efeitos adversos e dúvidas repercutiram na imprensa, mobilizando
profissionais de saúde e governo para responder posicionamentos de diversos grupos sociais.
A convocação da população alvo para se vacinar concentrou movimentação em torno
da aplicação. Na primeira ocasião, sobressaiu o fato dos religiosos se posicionarem contra a
vacina por julgarem que faria apologia à iniciação da vida sexual. Entre os profissionais de
saúde não se estabeleceu consenso diante de suspeitas de efeitos. Na 2a fase, quando efeitos
colaterais atribuídos à vacina apareceram com mais evidência, a controvérsia se acirrou nas
redes sociais do MS, com uma enxurrada de questionamentos sobre a segurança da vacina.
Um canal interessante de observações sobre as dúvidas da população e a forma com
que o Ministério da Saúde conduziu as problemáticas se concretizou na fanpage oficial do
órgão (https://www.facebook.com/minsaude?fref=ts) que apresentou postagens referentes à
campanha de aplicação da 1a dose da vacina (iniciada em março) e da 2a dose (setembro) de
2014. Diante do exposto, o objetivo do artigo é verificar a controvérsia da vacina HPV na
interação dos comentários na página do Facebook do órgão federal. São verificadas os receios
e questionamentos expostos pela população e as respostas da equipe de comunicação do MS
no enfrentamento das controvérsias. Ademais, apresenta-se uma abordagem teórica que
discute a prioridade da vacinação de meninas adolescentes, relevando a valorização do
feminino no discurso político de promoção da vacina. Nessa cotização, interessa também a
característica da posição de Estado no que tange à prática das relações de poder, discurso e a
constituição do biopoder preconizadas por Foucault8.

2. O FEMININO NA PRIORIDADE DE VACINAÇÃO
A decisão do Ministério da Saúde foi priorizar a vacinação de adolescentes9 meninas
em uma estratégia que deverá proteger meninos e homens sob efeito rebanho. A vacinação do

8

Para esse artigo, analisou-se as seguintes obras de Foucault: Vigiar e Punir (1975),

Segurança, Território, População (2008 [1977-1978]), Microfísica do poder (1979) e A
Ordem do Discurso (1996).
9

Embora haja alguns municípios no Brasil e também casos em outros países que

estipulem a vacinação dos meninos, a estratégia brasileira demarcou as adolescentes para a
vacinação do HPV. É importante ressaltar que isto pautou a propaganda institucional da
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HPV no Brasil enquanto política pública assumiu uma formulação top-down, caracterizada
pelo controle dos formuladores a partir do topo das organizações – no caso o MS -, que
assumiu a dianteira e a estipulação das políticas, regras e responsabilidades (DALFIOR et al,
2015, p. 217), sem contar com a participação pública na concepção ou outras instâncias.
A valoração da vacina no discurso político ressaltou a proteção das adolescentes para
que se tornem mulheres saudáveis. Isto ganhou um peso simbólico importante especialmente
no discurso da presidente Dilma Roussef durante o lançamento da campanha de vacinação no
CEU Butantã em São Paulo.
Em abordagens comunicacionais, enfoca-se que “gênero é construído socialmente e
pode compreender o universo feminino, o masculino, o homossexual”, sendo também “uma
representação simbólica, criada a partir da experiência, fatores políticos, econômicos e
aprendida socialmente” (PANKE et al, 2013, p.5). A posição presidencial primordial foi
colocar a tecnologia como um benefício de emancipação das mulheres, conforme descrito no
trecho de discurso abaixo.
(...) Estamos comemorando também o fato de que progressivamente o Brasil dá
importância cada vez maior às suas mulheres. Se você me perguntarem é o bastante?
Eu direi não é, ainda não! Nós precisamos de muito mais, mas as mulheres
conquistaram várias coisas. Eu tenho certeza que ter conquistado a presidência da
República é importante, porque mostra para uma menina de 7 anos que mulher
poder, mulher pode! Antes, só menino queria ser presidente da República, espero
que uma porção de meninas queiram ser presidentas da República. Finalmente quero
dizer para vocês de todo o coração: é um futuro muito melhor para o Brasil que nós
desenvolvemos a partir dessas vacinas hoje. Um abração para cada uma de vocês e
para cada uma das meninas de todo o Brasil, de todos os estados, porque nós
estamos lançando um programa de âmbito nacional. Muito obrigada (ROUSSEF,
2015).

A referida política pública reflete o eixo de uma ação governamental orientada pela
perspectiva de gênero que busca resgatar as mulheres como sujeito das políticas, implicando
na construção de canais de debate para definir prioridades e desenhar estratégias para
caminhar no sentido de transformar os organismos de políticas para mulheres nos governos
democráticos em seus diversos níveis, federal, estadual e municipal em interlocutores válidos
para construir as pautas políticas e articuladores gerais das políticas públicas prioritárias
(SILVEIRA, 2004, p.69).

vacinação com o slogan “Toda menina e toda mulher precisam de proteção” nas principais
peças da campanha.
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Nesse sentido, reivindica-se a incorporação da perspectiva de gênero por toda
política pública (de forma horizontal), mais que sua eleição como foco de políticas
específicas, de forma que a problemática das mulheres seja contemplada toda vez que se
formular e implementar uma política (FARAH, 2004, p. 135).
Todavia, esse processo de formulação e implementação deve abranger informações
claras, coesas e transparentes. Ademais, é imprescindível que haja o devido preparo técnico e
operacional para dirimir as dúvidas e minimizar a insegurança em torno de temas como
campanha de vacinação.

3. REPENSANDO O DIALOGISMO NO ESTADO DE BIOPODER
O contexto da campanha de vacinação contra HPV exige que as relações e posturas
entre Estado e sociedade sob o prisma da comunicação sejam repensadas, otimizando o
processo comunicativo em torno dos benefícios da vacina, os efeitos colaterais e as etapas da
vacinação. Mas de qual característica do Estado se trata quando se questiona a condução de
uma política pública da envergadura da vacinação HPV?
De acordo com Lessa e Schramm (2015, p. 118),
a evolução da biotecnociência preventiva que disponibiliza a cada ano novas vacinas
com o rótulo de serem cada vez mais seguras e eficazes, aliada ao crescente leque de
vetores de insegurança tratáveis ou preveníveis por meio de técnicas de imunização,
criaram uma tendência cultural e ideológica de considerá-las como a eterna panaceia
sanitária do mundo, a qual, no entanto, se encontra no coração das relações de poder
e de biopoder entre o Estado, a indústria farmacêutica e os cidadãos.

Essas relações de poder e de biopoder são compreendidas nas lições de Foucault que
define o poder como o “conjunto de mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana,
constitui suas características biológicas fundamentais e vai poder entrar numa política, numa
estratégia geral de poder” (FOUCAULT, 2008 [1976-1978], p. 3).
De fato, observa-se na campanha de vacinação de HPV um poder centrado no
controle disciplinar e regulador preventivo de futuros comportamentos de risco à saúde
pública, como os comportamentos sexuais.
Afinal, a operacionalização da campanha de vacinação contra o HPV foi articulada
pela Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde entre as Secretarias Estaduais de Saúde, as
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Secretarias Municipais, as Regionais de Saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as
Escolas Públicas e Privadas.
Via de regra, a primeira dose da vacina HPV pôde ser administrada nas escolas e nas
UBS, sendo que as demais doses serão aplicadas apenas nas UBS. Salienta-se que as escolas
atuaram como um dos principais locais de articulação ativa da vacinação, onde a vacinação
das adolescentes ocorreu sem a necessidade de autorização ou acompanhamento dos pais ou
responsáveis legais. Porém, caso os pais ou responsáveis legais não autorizassem, deveriam
encaminhar um termo de recurso. Além disso, houve a recomendação da realização de um
registro nominal das adolescentes vacinadas, para que possam ser “encontradas” nas situações
de não comparecimento nas doses aprazadas.
Assim sendo, as atuais políticas de vacinação seriam claramente técnicas de poder
que são chamadas por Foucault de disciplinas que consistem em “métodos que permitem o
controle minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas
forças e lhe impõem uma relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 1975, p. 161).
Dessa maneira, o poder que o Estado infere a partir da perspectiva do biopoder
requer a reformulação de postura, tornando-se relevante e necessária a comunicação pública
que “envolve o cidadão de maneira diversa, participativa, estabelecendo um fluxo de relações
comunicativas entre o Estado e a sociedade” (BLUMLER, 1990, pp. 101-113).
Na visão de Duarte, a comunicação pública ocupa-se da viabilização do direito social
coletivo e individual ao diálogo, à informação e à expressão. Em virtude disso,
a comunicação pública deve ser compreendida com o sentido mais amplo do que dar
informação. Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno conhecimento da
informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não busca por não saber que
existe, à possibilidade de expressar suas posições com a certeza de que será ouvido
com interesse e a perspectiva de participar ativamente, de obter orientação, educação
e diálogo (DUARTE, 2007, p. 64).

A comunicação pública em torno da vacina deve chamar a sociedade para dialogar e
aumentar os instrumentos e espaços de interação. Por consequência, permitindo a
aproximação da sociedade e não deixá-la à mercê das incertezas que envolvem uma nova
tecnologia implementada entre um público específico, cercada de peculiaridades e dúvidas –
como é o caso da vacina HPV.
Na concepção habermasiana, “o agir comunicativo é a possibilidade de os agentes
sociais discutirem sobre os assuntos de interesses da coletividade, afastando, assim, a
exclusividade exercida por grupos dominadores” (HELFER, 2006, p. 1625). Neste sentido,
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abordar a comunicação sob o prisma da relação entre Estado e sociedade não é só uma
tentativa de motivar reflexões acerca do potencial estratégico da comunicação nesse âmbito,
como também um desafio que implica considerar uma complexa rede de relações.
Nesse sentido, Scroferneker analisa que
é necessária uma rotina comunicacional entre o poder e a sociedade em geral para
transmitir informações sobre decisões, ações, campanhas e discussões que se
instalam na área governamental. Na mesma proporção e na direção inversa, também
precisam ser abertos espaços para que a sociedade se manifeste junto às autoridades
constituídas, para expressão da opinião e expectativas, promovendo uma
interlocução entre as partes (SCROFERNEKER, 2008, p. 72).

Por essas razões, as propostas da comunicação pública deve dar lugar ao processo
relacional, de diálogo, e ao fomento da comunicação praticada também por outros atores e por
outros espaços com intuito de dirimir o tema controverso e as informações deficitárias. A
partir do foco deste trabalho, analisaremos um processo constituidor da deliberação pública,
que é construído na comunicação pública do serviço público.

4. COMUNICAÇÃO PÚBLICA E INTERNET
É notável o quanto a internet se tornou uma ferramenta e, ao mesmo tempo, ambiente
de problematização, divulgação, prestação de serviço e debate da política no Brasil. E isto
engloba e alimenta também a comunicação pública do serviço público prestado por órgãos de
governo que estão presentes extensivamente na internet. Isto é comprovado na quantidade de
perfis oficiais nas redes sociais, afinal não é de hoje que as instituições públicas vêm
buscando novos canais de participação e interatividade no ambiente digital.
A participação nas redes sociais evidenciou-se na portaria no 38 (Norma
Complementar no 15/IN01/DSIC/ GSIPR), publicada no Diário Oficial de União em junho de
2012. Ali estão estabelecidas diretrizes para o uso seguro das redes sociais na Administração
Pública Federal (APF) (NASCIMENTO, 2013, p. 203). Twitter, Facebook, Flickr, YouTube e
Instagram passaram a fazer parte da maquinaria estatal de contato com a população,
resultando em mais interação e, em tese, maior permeabilidade às demandas sociais.
Em termos de comunicação pública, parte-se da visão de Pierre Zémor no viés da
comunicação prestada e originada no âmbito do serviço público. Segundo o autor, isto
significa a “troca e compartilhamento de informações de utilidade pública ou de
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compromissos de interesses gerais. A comunicação pública contribui para a conservação dos
laços sociais”. Ademais, a responsabilidade compete “às instituições públicas; ou seja, às
administrações do Estado, aos serviços das coletividades territoriais, aos estabelecimentos,
empresas, organismos encarregados de cumprir uma missão de interesse coletivo (ZÉMOR,
2009, p. 189).
Nessa linha, o conteúdo da comunicação pública tem como referências
convencionais “o interesse público, o direito à informação, a busca da verdade e da
responsabilidade social pelos meios de comunicação de massa” (MATOS, 2006, p.64). Esse
conjunto de valores, segundo Matos, devem refletir “sobre as práticas profissionais dos
comunicadores envolvidos e os princípios normativos que lhe servem de orientação”.
Para Esteves (2011), as Novas Tecnologias de Comunicação e Informação (NTCIs)
promovem o alargamento democrático no universo digital, fortalecidas especialmente pelas
ofertas dos serviços públicos estatais na web postos para interagirem com os diversos
públicos. Muitas das políticas públicas se comunicam pelos canais digitais, articuladas pela
comunicação no espaço público da web ao estabelecerem mais uma forma de contato com a
população. A novidade desta realidade infere o desenvolvimento de novas práticas públicas de
parte do Estado no esforço de uma interação administrativa e eficiente. Além disso, em redes
sociais como o Facebook, que oferece espaço enfatizado aos comentários, a conversação on
line ganha relevância, pois “pressupõe um processo de comunicação horizontal baseado na
parceria e no estímulo ao engajamento da sociedade” (NASCIMENTO, 2013, p. 199).
Neste sentido, um senso de civic commons é fundamental para a promoção de
mecanismos com vistas a garantir o acesso e a participação na rede.
O papel do civic commons deverá ser interligar as diversas redes sociais que apenas
podem aspirar a aceder aos juízos públicos por mediação de uma instituição
impessoal, empenhada em facilitar a comunicação entre as pessoas que não precisam
necessariamente se conhecer ou compreender mutuamente. A função de um
instituição impessoal deste tipo é servir como um íman democrático (ESTEVES,
2011, p. 43).

Como se percebe, o civic commons consiste em um núcleo de características cívicas
que ocorrem a partir de uma intervenção do Estado. Embora haja visível empenho em alguns
casos no atendimento a demandas, questões, dúvidas e solicitações ao serviço público via
redes digitais, existe uma atitude refratária de parte dos governos em responder a
questionamentos mais profundos sobre políticas públicas que são opções de Estado.
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Ademais, há casos em que se percebe um tolhimento ao debate público sobre as ações
e estratégias de governo justamente no momento em que uma política pública chega ao seu
objetivo final, ou seja, no contato com o seu público-alvo. Estar exposto ao contraditório e à
dúvida frequentes da opinião pública são situações cada vez mais comuns a que a
comunicação pública dos governos terá de se adaptar na nova ecologia digital.
Para Zémor (2009, p.190), os desafios da comunicação pública são de três ordens: a
vizinhança ambígua com a política; a tentação de adotar ideias que reduzem o cidadão a um
turista ou cliente da coisa pública; e a dificuldade em admitir, perante as mídias, que ela tem
como missão específica o serviço ao público, garantindo relações de qualidade, com a
finalidade de melhor preencher seu próprio dever de informar.
4.1 SOBRE O FACEBOOK
O Facebook é a rede social mais popular no Brasil10. Conta com 89 milhões de
usuários no país e é acessada diariamente por 59 milhões11. O Brasil é a segunda maior
população dos mais de 1.4 bilhões de usuários da rede. Segundo Recuero (2013), o
crescimento do uso do Facebook no Brasil apresenta novos contextos para a comunicação no
que se refere a processos e discursos. Tais contextos “permitem também que novas e antigas
práticas sociais emirjam e se popularizem nas redes sociais on-line” (RECUERO, 2013, p. 1).
Neste sentido, as fanpages institucionais de governo ganham relevância, porque
congregam suas audiências concentradas em um canal mais direto entre Estado e sociedade. A
fanpage consiste em uma página identificada, que pode ser criada por qualquer usuário –
pessoa ou instituição. Em geral, é direcionada a um conteúdo específico. Em geral, os
públicos buscam esses canais para interagir, dirimindo dúvidas e se informando sobre
serviços, especialmente quando se trata de órgãos federais de políticas públicas.

10

Dados referentes ao segundo trimester de 2013 de acordo de acordo com

levantamento da ferramenta de inteligência em marketing digital da Serasa Experian, a
Hitwise. Fonte: http://top10mais.org/top-10-redes-sociais-mais-acessadas-dobrasil/#ixzz3inOUDrtN. Consulta em 9/08/2015.
11

Dados de 2014 da consultoria digital e-Marketer. Disponível em

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2014/08/22/Facebook-tem-89milhoes-de-usuarios-no-Brasil.html. Consulta em 9/08/2015.
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A fanpage do Ministério da Saúde, onde se concentrou a pulverização digital da
campanha de vacinação do HPV, está em sétimo lugar no ranking de audiência de fanpages
governamentais no Brasil, com 1.214.854 fãs12. Isto gera uma movimentação intensa na
página, por meio da qual o MS divulga as suas campanhas de saúde. A interação com o
público é grande, seja por meio de curtidas, compartilhamentos de conteúdos e comentários.
Essa interlocução é a marca da Web 2.0, que requer que as organizações utilizem os
instrumentos considerando “a presença e participação dos seus públicos, suas especificidades
e o contexto cultural” (NASCIMENTO, 2013, p. 203).

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo utiliza como amostra de 6 comentários de postagens do Ministério da Saúde
referentes à campanha de vacinação do HPV. O período da coleta no que tange à verificação
do diálogo entre governo e população foram março de 2014 (início da aplicação da 1a dose da
vacina), com 2 postagens, e setembro de 2014 (aplicação da 2a dose), com 4 postagens.
O conjunto de mensagens passou por uma análise enfocando temas relativos a
controvérsias da vacina mediante a metodologia de análise de conteúdo qualitativa. A seleção
se baseou nas diferentes problemáticas colocadas pelo público em relação à controvérsia da
vacina (segurança, efeitos colaterais, necessidade de mais informação) e a resposta ou
ausência de resposta do Ministério da Saúde aos comentários.
Conforme Souza (2006, p.680) a análise qualitativa deve ocorrer sobre uma seleção
de análise, definida pelo pesquisador a partir de um categoria a ser investigada, considerando
hipóteses e perguntas colocadas. Assim se apresentam os dados que servem à interpretação.
Na individualização e circunscrição do problema deste artigo, a observação é guiada pelo
nível da controvérsia gerada pela vacina do HPV e em como isto aparece nos comentários de
postagens no Facebook durante a campanha. Considerando o aspecto necessariamente
12

No segmento de páginas governamentais, em primeiro lugar está a fanpage do

Exército Brasileiro (2 340 503), seguido por Parada Pela Vida (2 264 270), Ministério da
Educação (1 627 438), Ministério da Justiça (1 520 430), Departamento da Polícia Federal
(1 386 543) e Conselho Nacional de Justiça (1 260 410). Fonte: Social Bankers, 2015.
Consulta em 9/08/2015.
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dialógico desta comunicação de interesse público no ambiente digital, as respostas e as
ausências de esclarecimento por parte do MS também são verificadas a fim de se perceber a
qualidade da comunicação pública de governo.

6. ANÁLISE
Logo na 1a fase da campanha, em março, a controvérsia em torno da vacina
vocalizada nos comentários mencionava que o imunobiológico já havia sido abolido em
outros países , cobranças por estudos sobre o custo/efetividade da vacina, etc. Esses elementos
também repercutiam em outros espaços. Isto fica evidente em alguns comentários de pessoas
que buscaram a fanpage para checar a veracidade de informações (Figura 1). Alguém refere
“ouvi muitos questionamentos”, dando a entender que era uma repercussão. Para firmar
posição, o MS cita órgãos para legitimar a segurança da vacina, como a OMS.

FIGURA 01 – POST DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
FONTE: FANPAGE MINISTÉRIO DA SAÚDE13 (2014)

No entanto, a diferença nesse período está na concentração de críticas de religiosos
sobre a vacina, conforme visto no primeiro comentário, que prega a castidade. Outro ponto
levantado no 5o comentário é sobre a condução da campanha na estratégia de vacinar meninas
virgens. Importa destacar ainda que o debate muitas vezes se estabelecia entre os internautas,
sem qualquer interferência ou esclarecimento do MS (Figura 2).

13

Fanpage disponível em https://www.facebook.com/minsaude?fref=ts. Consulta em

11/08/2015.
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FIGURA 02 – POST DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
FONTE: FANPAGE MINISTÉRIO DA SAÚDE (2014)

Na 2a fase da campanha, em setembro, foram divulgadas notícias sobre meninas que
tinham perdido o movimento nas pernas após a aplicação da dose. Isto gerou não só mais
dúvidas e medo, mas até a visibilidade a uma mãe cuja filha apresentou problemas (Figura 3).

FIGURA 03 – POST DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
FONTE: FANPAGE MINISTÉRIO DA SAÚDE (2014)

O clima de medo nas primeiras semanas da 2a etapa era constante e vários
comentários tratavam de efeitos adversos, cobrança de informações, reclamações e perguntas,
acusações à indústria farmacêutica e ao MS, etc.

FIGURA 04 – POST DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
FONTE: FANPAGE MINISTÉRIO DA SAÚDE (2014)
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Após muitas cobranças, o MS se posicionou afirmando que estava monitorando os
casos adversos, mas que em sua maioria eram efeitos leves (Figura 5).

FIGURA 05 – POST DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
FONTE: FANPAGE MINISTÉRIO DA SAÚDE (2014)

Destaca-se o automatismo e a repetição de repostas a vários questionamentos de
diferentes ordens. Isto se justifica na medida em que atender caso a caso os comentários seria
uma tarefa exaustiva. Porém, evidenciou-se uma dificuldade do MS em lidar com os
questionamentos em casos sérios. A resposta da Síndrome do Stresse Pós-Vacinal como
possível causa dos efeitos adversos foi um feedback padrão utilizado (Figura 6).

FIGURA 06 – POST DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
FONTE: FANPAGE MINISTÉRIO DA SAÚDE (2014)

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da campanha de vacinação de HPV, o Estado buscou exercer um tipo de
controle minucioso das operações do corpo feminino, sem prever eventuais e possíveis
consequências que extrapolariam a sua esfera de poder, como verificado nas controvérsias
apresentadas nos comentários. Desta forma, o biopoder exercido a partir da estipulação da
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vacina HPV demonstrou uma lacuna de informação e preparo em dois níveis. Havia o
despreparo de parte da implementação e o despreparo na recepção da população.
Em que pese a ênfase disciplinar dos mecanismos teorizados por Foucault, sem uma
comunicação esclarecedora, uma política pública pode não surtir os efeitos desejados e criar
um clima de medo geral. Isto é verificado no momento que surgiram dúvidas, incertezas,
temores e relatos por parte, principalmente, dos pais e responsáveis pelas adolescentes que
tomariam ou tomaram a vacina. O Estado se viu em uma situação de impotência, dada a sua
ineficiência em disponibilizar informações completas e específicas para cada caso concreto.
Por conseguinte, diante da contrariedade da população, a alternativa foi replicar
comunicados da Organização Mundial da Saúde com o intuito de legitimar o seu discurso,
acalmar os mais exaltados e assim atingir as metas previstas para a campanha.
Ocorre que esse comportamento cria obstáculos para garantir a efetividade de
políticas públicas de gênero, requerendo, para tanto, a necessidade de reformulação de
postura, tornando-se relevante a comunicação pública de maneira mais participativa e
eficiente desde a proposição para que não ocorra mais uma revolta da vacina – como a de
1904 – numa época em que há ferramentas de Tecnologias de Comunicação e Informação
disponíveis com a finalidade de promoção do alargamento democrático no universo digital.
Nessa enseada, se faz necessário que as instituições governamentais avancem na
portaria de diretrizes, aplicando de forma mais concreta um senso de civic commons na
comunicação pública, conforme proposto por Esteves (2011), enfatizando a perspectiva de
interesse público (ZÉMOR, 2009; MATOS, 2006) e da complexidade das questões
contemporâneas de saúde e gênero. Ademais, é importante ressaltar que novas tecnologias
como a vacina HPV tem de assegurar de forma mais efetiva sua eficácia, prevendo planos
para casos adversos. São frequentes os casos de imposição da indústria farmacêutica e, em
situações que apresentam evidências de risco, ter um posicionamento para lidar com a
problemática visando o esclarecimento do público é a alternativa mais apropriada.
Como reflexo da problemática, pode-se inferir que o panorama interferiu no alcance
das metas estipuladas. A 1a fase conseguiu atingir a vacinação de 80% das meninas na maioria
dos municípios, muito em função da estratégias nas escolas e na novidade que era a vacina.
Com o fortalecimento dos questionamentos sem respostas satisfatórias, na 2a fase, não houve
a obrigatoriedade da vacinação nas escolas e surgiram de forma mais visível os efeitos
adversos. A meta, então, não foi alcançada na maior parte das cidades brasileiras.
Destarte, a comunicação pública em torno da vacina deve chamar a sociedade para
dialogar e aumentar os instrumentos e espaços de interação, valendo-se das NTCIs. Por
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consequência, deve-se permitir a aproximação da sociedade e não deixá-la à mercê das
incertezas que envolvem uma nova tecnologia implementada entre um público específico,
cercada de peculiaridades e dúvidas – como é o caso da vacina HPV.
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LTI – UMA ANIMAÇÃO SOBRE A ARTE COMO PROPAGANDA NAZISTA1
Raquel de Medeiros Deliberador2
RESUMO
Vivemos em um mundo em que o dinamismo está presente nas mais diferentes formas de
comunicação; a mídia, cada vez mais acessível, se expande através de uma saturação de
imagens, e propagação de ideias todas carregadas de um discurso, uma intencionalidade, visto
serem produzidas ligadas ao seu contexto histórico, social, político e econômico. Os produtores
de material audiovisual têm um papel fundamental, neste campo de propagação de mensagens
e ideologias, visto ter como objeto de seu trabalho a linguagem, seja ela artística ou não,
portanto, necessita ter a consciência do alcance e efeitos que seus produtos terão como
disseminadores e formadores de opinião. Este trabalho pretende - a partir da análise sobre como
as Arte Visuais e suas linguagens foram utilizadas para a propagação de um discurso e ideologia
política pelos nazistas, através da propaganda nazista - provocar a reflexão sobre a utilização
das Artes Visuais atualmente, além da produção de uma animação curta sobre o tema
“propaganda nazista” que aborda relatos do filólogo e linguista judeu Victor Klemperer (1881
– 1960) que viveu na Alemanha nazista. Tais relatos, foram retirados de seu livro “LTI – A
Linguagem do Terceiro Reich” (Lingua Tertii Imperii).
Palavras-chave: Propaganda. Nazismo. Arte. Comunicação.

1. INTRODUÇÃO
O artista visual produz trabalhos multimídia utilizando-se de diferentes linguagens instrumentos e/ou técnicas, estas formas de expressão artística refletem o contexto em que
foram criadas, trazem portanto um discurso imbuído, uma intencionalidade.
O presente trabalho busca promover a reflexão sobre o papel do Artista Visual, como
agente criador e propagador de mensagens e discursos, pensando na importância da ética em
sua profissão. Pretende levantar reflexões sobre como as artes multimídias foram e podem ser
apropriadas para fins políticos/sociais.
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Uma das linguagens, tema escolhido para este estudo, foi a utilizada pela propaganda
nazista, o que foi feito através da análise de textos, filmes e imagens, de maneira a aprofundar
o conhecimento sobre a propaganda Nazista e sua linguagem.
Em meados do século XX a função social da arte se modificou e ela passa a ter a
política como seu fundamento, neste contexto o nazismo se apropria da arte extraindo dela sua
função política. As produções cinematográficas são incentivadas com o objetivo de propagar
ideologias nazistas.
Com esta análise podemos verificar quão poderoso o discurso e a linguagem do
terceiro Reich expressos, também, através da arte foram capazes de mudar mentalidades e
produzir horrores.
Como resultado deste trabalho, foi produzido uma animação curta sobre a propaganda
nazista, com o objetivo de refletir com mais propriedade sobre intencionalidade e função de um
discurso.
3. A IMAGEM EM MOVIMENTO
O vídeo, que se iniciou no século XIX como um fenômeno capaz de reproduzir
imagens em movimento e captar cenas do cotidiano, como a chegada de um trem na plataforma
– primeira exibição do cinematógrafo realizada pelos irmãos Lumière em 1895 – torna-se um
meio de produzir histórias ficcionais, como a produção “Viagem à Lua”, 1902, do ilusionista e
cinegrafista Georges Méliès. A possibilidade de criar cenários e enredos permitiu aos cineastas
um deslocamento temporal, representando um ambiente futurista ou o passado. E, assim,
grandes épocas e eventos históricos.
O historiador e cineasta Marc Ferro, discorre sobre a relação entre o cinema e a
história. Nessas discussões comenta sobre a importância do uso do cinema pelo nazismo para
o desenvolvimento da sétima arte - pois foram os únicos dirigentes do século XX que tinham o
imaginário essencialmente no mundo da imagem.
Um vídeo nunca é produzido inocentemente, os seus produtores possuem uma intenção
e um objetivo. E no início do século XX as produções artisticas, em geral, seguiam uma
tendência de temática e sentimento nacionalista que emergia no contexto de conflitos que se
circunscrevem à Primeira Guerra Mundial.
Em seu início (final do século XIX e começo do século XX) o cinematógrafo foi muito
desvalorizado pela elite erudita, e pessoas cultas.
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Benjamin (2012) em 1938 apresenta considerações acerca do cinema e sua
autenticidade como obra de arte, pois para ele as obras de arte com a reprodutibilidade técnica
perdem sua “aura”, a essência da obra, o “aqui e agora” que seria o responsável pelas
permanências e testemunho histórico da obra de arte. Apenas, a partir do cinema que o homem
renuncia a sua própria aura para ser reproduzido por uma máquina que rouba sua vida e
realidade ao transformá-lo em uma imagem.
E diferente do teatro o ator do cinema não representava ininterruptamente para um
público, já que no cinema se atua de forma isolada. Uma sequência pode ter sido gravada com
diferença de dias e composta através de montagens e farsas cinematográficas, sendo muito mais
ilusório que o teatro, no qual ao ter o aqui e agora (a aura) vemos, também os cenários a
iluminação e todos os efeitos em tempo real. Sendo o teatro o principal opositor ao cinema não
só pela técnica, como pelo status social. Pois, o teatro permaneceu um ambiente elitizado
enquanto os cinemas eram lugares para a massa.
As primeiras produções do cinematógrafo foram curtas cenas do cotidiano como a
chegada do trem a plataforma (Arrivée d’un train em gare à La Ciotat), em sua primeira
exibição, pelos irmãos Lumière, no ano de 1895 o filme, algo desconhecido, chocou aos
espectadores, muitos correram assustados com medo de uma locomotiva verdadeira os
alcançarem, impressão que a moderna perspectiva em diagonal do ângulo de filmagem
potencializou. As técnicas e linguagens foram se desenvolvendo com curtos vídeos de registros
como: a saída de operários de uma fábrica; um menino se divertindo às custas de um jardineiro;
a demolição de uma parede que depois era “rodada” de trás para frente transmitindo a impressão
de estar sendo reconstruída.
Nos primeiros anos do século XX tais trucagens e técnicas cinematográficas foram
aprimoradas com o ilusionista Georges Méliès que desenvolveu ficções com muitos “efeitos
especiais” como: Le Diable Noir, 1905, Le Locataire Diabolique, 1909, nos quais, como em
muitos outros, trata-se de curtas que giram em torno de acontecimentos inesperados como
móveis mudando de lugar, personagens e outros objetos de cena desaparecendo ou se
metamorfoseando. Uma de suas produções mais reconhecidas é a Le Voyage Dans la Lune,
1902, que apresenta progressos na linguagem cinematográfica. O que se iniciou com registros
do cotidiano começa a evoluir para tramas fantasiosas como a de uma viagem para a Lua, com
foguete, viagem espacial, cenários e personagens bem desenvolvidos. Com Meliès temos o
avanço técnico, estético – alguns de seus filmes foram exibidos coloridos mesmo que a máquina
só conseguisse captar as imagens em preto e branco, Meliès pintava item por item, frame por
frame, o que na época eram de 12 a 18 por segundo – houve também o avanço nas narrativas.
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O cinema, começa a adaptar o teatro para sua linguagem, e reproduzir novos enredos que seriam
possíveis apenas através do cinematógrafo e suas técnicas.
Perdendo sua autenticidade com a reprodutibilidade na medida que deixa de ser única,
a obra passa a ser mais acessível para o receptor em circunstâncias que antes não era possível,
o que rompe com a tradição de contemplação da arte, por exemplo de uma pintura. O cinema é
um dos agentes mais poderosos para romper com essa contemplação, por isso apresenta, para
Benjamin, um lado destrutivo que é a liquidação do valor tradicional no patrimônio cultural. E
de início o lado positivo dessa acessibilidade não é compreensível. E o cinema – de certa forma
- foi uma maneira de “reproduzir”, aproximar, as tramas teatrais que eram elitizadas para a
massa.
Desta forma o cinema acabou sendo considerado apenas uma máquina que
proporcionava um passatempo para os iletrados como um “espetáculo de párias”. Os autores
dos filmes não eram reconhecidos oficialmente, era como se fosse apenas produção da máquina,
a imagem era um documento sem credibilidade, sem legitimidade. As imagens gravadas eram
consideras sem validade documental, considerada manipulável pelos cortes e truques
cinematográficos, como “pseudorepresentações da realidade, são escolhidas, transformáveis, já
que são reunidas por uma montagem não controlável, um truque, uma trucagem” (FERRO,
2010, p.29). A partir do cinema nazista que começam a atribuir créditos para os cinegrafistas.
Em meados do século o cinema se modifica. As pessoas cultas passam a ir aos cinemas
como espectadores inconscientes. Mas, a função social da arte se modificou e ela passa a ter a
política como seu fundamento. Se antes apresentavam um valor de culto, as imagens - como a
fotografia ou o vídeo -passam a se tornar testemunhos do processo histórico o que confere o
significado político e portanto a necessidade de uma contemplação das imagens de uma forma
que não seja descomprometida. O vídeo por ser composto de planos e sequências de imagens
cadencia a recepção de seu discurso, o que o torna um elemento muito forte de propaganda
política.
Desta forma, o nazismo se apropriará da arte extraindo dela sua função política, como
aponta Ferro (1995) em A História da Segunda Guerra Mundial, as produções cinematográficas
serviam para mexer com o “espírito” das pessoas pró-Estado.
Não é suficiente constatar que o cinema fascina e inquieta: os poderes
públicos e o privado pressentem também que ele pode ter um efeito corrosivo
e que, mesmo controlado, um filme testemunha. Noticiário ou ficção, a
realidade cuja imagem é oferecida pelo cinema parece terrivelmente
verdadeira. (FERRO, 2010, p.30).

4. A PROPAGANDA NAZISTA
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Conforme Furhammar e Isaksson (1976) para Hitler a propaganda devia se ajustar a
capacidade mental da massa, para ele a massa era burra e por isso a propaganda deveria se
limitar a poucos pontos, poucas ideias que poderiam ser transformadas em slogans a serem
trabalhados na consciência pública. Essa filosofia “surpreendentemente simplificada tornou-se
a teoria da propaganda de Goebbels e modelou tudo que saiu da máquina de propaganda.”
(FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976, p.35). Hitler acreditava que a propaganda era como uma
artilharia que devia ser utilizada antes da infantaria, o que consistia na desmoralização do
inimigo, por isso a propaganda nazista não era sutil, a ideia de uma propaganda voltada mais
para a “violentação" que para a sedução.
Klemperer (2009) apresenta a pobreza e monotonia como principais características da
LTI. A partir de 1933, quando o nazismo toma o poder, a linguagem que antes era de um grupo
específico (do partido nazista tendo como principal expoente e “definidor" de linguagem o Mein
Kampf – livro de Hitler que começou a circular por volta de 1925) passa a se estender na vida
como um todo, ou seja, se apodera da vida pública, nas escolas, ciências, artes, esportes, etc. A
LTI estabelece uma relação com a linguagem militar, no início foi influenciada por ela e depois
acabou corrompendo-a. As publicações no jornal “O Reich” - fundado por Goebbels em 1940
e publicado aos sábados - circularam até o último dia de guerra com publicações nazistas.
O modelo linguístico de um grupo, de poucos (ou de Goebbels) acabou por gerar uma
normalização da linguagem - a LTI não fazia distinção da linguagem escrita ou oral - tudo era
discurso, incitamento, invocação. “O estilo obrigatório para todos era berrar como um agitador
berra na multidão” (KLEMPERER, 2009, p. 65). Uma explicação mais profunda para a pobreza
da LTI é mais do que a o fato de impor um único padrão de linguagem mas porque esse padrão
só permitia que um lado da natureza humana fosse exposto, a invocação, e isso para os domínios
público e privado - a esfera pública se confundia com a privada. Tudo era discurso e
publicidade.
Depois que o partido nazista assume o poder ocorre um investimento muito grande na
propaganda. Os congressos, ou “dias do partido”, eram espetáculos visuais totalmente
planejados, a cineasta Leni Riefenstahl documentou o congresso de Nuremberg realizado em
1934 em seu filme “O Triunfo da Vontade” (Triumph dês Willens), encomendado pelo nazismo.
Com ele podemos notar como esses eventos eram utilizados como propagandas visuais
cuidadosamente encenadas, eram como um “ritual de emoção” no qual a massa era
psicologicamente absorvida pelo espirito de unidade do partido, a simetria dos movimentos,
dos uniformes a repetição das bandeiras e estandartes, entre outras coisas, agia como uma força
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que unia o povo e inibia uma noção do individual. “Era um festival religioso, um batismo
espiritual coletivo e uma anual confirmação sacramental” (FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976,
p. 38).
Enrique Luz (2006) aponta que essas excitações e estados emocionais que os eventos
públicos causam nas pessoas provocam também reações na mente que serão posteriormente
revividas com os símbolos, eles podem ser gráficos (como a suástica), plásticos (como o
movimento de estender o braço na saudação nazista) e sonoros (hinos). E assim, segundo Luz
(2006), Tchakhotine classifica essas duas situações como “agentes condicionadores”, os
eventos públicos são considerados simples e os diferentes símbolos como complexos, sendo
que estes apenas evocam os estados emocionais ocasionados pelos agentes simples, mas que se
não forem renovados constantemente eles perdem seus efeitos (cf .LUZ, 2006, p.25).
Os governos durante a guerra reconheciam o potencial do cinema, por isso ele foi um
dos elementos muito utilizados na propaganda dos governos beligerantes, como um modo de
comunicação que além de entretenimento também transferia informação para a massa. Para
Norman Davies (2009) três temas eram mais recorrentes, o “orgulho patriótico”, que retoma
um passado glorioso apelando para o nacionalismo; a “frente civil” que mostra o povo e suas
dificuldades no esforço da guerra, aproximando para uma solidariedade e empatia; e o
“ideológico" que se utiliza de temas que permitem ilustrar o programa do partido no governo.
O cinema de propaganda tem seus princípios desenvolvidos por Eisenstein e Pudovkin,
onde se vinculavam o psicológico ao artístico. A ideia era conseguir através da montagem do
filme controlar a reação da plateia, as associações, pontos de vista, emoções e conclusões,
forçando as pessoas a uma adesão específica. Assim, não só a realidade no filme é manipulável,
mas também, os conceitos sobre realidade dos espectadores poderiam ser afetados através da
manipulação da imagem.
Furhammar e Isaksson (1976) comentam sobre o filme ficcional e o documentário de
propaganda, ambos visam o mesmo objetivo, e suas características distintas permitem recursos
diferentes para chegar a essas questões. O documentário reflete mais autenticidade para a
plateia, possuem mais credibilidade e maior noção de veracidade do que os filmes. Os
documentários de propaganda muitas vezes são compostos por meias verdades, e são muito
manipuláveis. Existem casos em que usam cenas autênticas de outros momentos e/ou contextos
que não são referentes ao que o documentário transmite. Há também, casos em que ocorre a
manipulação, encenação, da realidade antes da captação. Um exemplo disso é uma produção
nazista “O Führer dá uma cidade aos judeus”, 1944, no qual filmaram o campo de concentração
Theresienstadt como sendo um lugar prazeroso - com atividades de lazer, e pessoas felizes 1140

fornecido pelo partido nazista como uma política de desenvolvimento e de serviços sociais.
Após as filmagens muitos dos prisioneiros que apareceram no filme foram executados,
inclusive Kurt Gerron o judeu que foi escolhido para dirigir o filme.
Até mesmo a escolha do que será captado já é a omissão de fatos. O som ajuda a
confirmar o que o documentário de propaganda pretende transmitir, seja: efeitos sonoros, som
ambiente, trilha sonora ou narração. Por exemplo, o documentário nazista “O Judeu Eterno”,
1940, de Fritz Hippler, considerado por Davies (2009) como um filme ideológico que apresenta
uma caricatura racista dos judeus, é composto por cenas acompanhadas de uma narração com
comentários do diretor, o que cadencia e condiciona a interpretação dos espectadores. Ao lidar
com as meias verdades o documentário tem psicologicamente um efeito que conseguiria se
lidasse com uma “verdade inteira”, dando a ilusão de que é real.
Os filmes de ficção de propaganda apesar de não transmitirem tanta legitimidade quanto
o documentário, estão ilimitados quanto aos recursos que possam alterar a realidade e mexer
com o sentimento dos espectadores. A ideia é fazer a plateia escolher o lado certo, portanto, os
filmes de propaganda geralmente trabalham com um dualismo, o lado ‘certo' e o ‘errado' ficam
muito bem definidos, dando poucas escolhas para os espectadores que tendem a reagir com as
emoções provocadas. Eisenstein desenvolve a “teoria da atração”, ela se dá por momentos de
choque que causam violentas reações psicológicas aumentando o grau de envolvimento da
plateia ao sentirem emoções fortes. A indignação e o erotismo são emoções geralmente
buscadas nos filmes de propaganda política.
A propaganda nazista usava muito da “emoção do amor” em seus filmes, um sentimento
que só não era mais nobre que o patriotismo, e através do recurso emocional do amor envolvido,
um martírio heroico pela nação era potencializado. No filme antissemita “O judeu Süss", 1940,
de Veitt Harlan apresenta a história de um judeu que manipula um político pai de uma jovem
alemã casada, que amava seu marido alemão, e que era desejada por Süss. Ao final do filme ele
a violenta, o que gera um sentimento de indignação e ódio pelo judeu. O filme apresenta os
judeus como manipuladores, inescrupulosos e dissimulados que se disfarçam para tirar
vantagens dos arianos - se remetem aos judeus assimilados3.

3

De acordo com SOARES (2012), em termos gerais, os judeus assimilados foram os que

possuíam uma identidade múltipla, no sentido de terem sua identidade e cultura assimilada à
alemã.
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Um líder político é construído como um produto, ele tem suas virtudes enaltecidas e
seus defeitos escondidos, com o nazismo a propaganda de massa acaba gerando um culto de
personalidade que leva a uma apoteose da personalidade de Hitler. Para que se transforme em
um ídolo as “personalidades" devem ter elementos que causem identificação emocional com o
público.
Os filmes são apenas um dos elementos de uma máquina de propaganda maior, que
incluía, revistas, jornais, periódicos de trincheira, bandas militares, fotografia, literatura, rádio.
A arte na guerra também inclui quadros vanguardistas, pinturas de retratos, cartuns e cartazes
de propaganda. Os cartuns têm o objetivo de provocar uma reflexão (que pode ser induzida) a
partir de imagens que podem ser chamativas, paradoxais, engraçadas e que comumente são
acompanhadas por pequenos textos (falas, frases ou citações). Ou seja, é uma forma de sátira
pictórica. O senso de humor dos alemães foi apontado como ácido várias vezes nos relatos de
Victor Klemperer (2009), e os cartuns do Terceiro Reich não eram muito sutis, ao contrário,
eram carregados de ódio, os adversários dos nazistas eram representados de forma a serem
humilhados, os “inimigos" eram representados com estereótipos e os preferidos eram os dos
judeus: narigudos e com dinheiro, ligados a fealdade e a pragas. Os cartazes na guerra são muito
vastos, cada país tinha um estilo próprio, mas com alguns estilos ou espíritos que se
assemelhavam. Por exemplo, os cartazes alemães e soviéticos do gênero heroico, tendo a frente
civil como o público-alvo principal.
De acordo com Vanessa Bortulucce (2010) o cartaz foi um dos recursos principais de
propaganda no século XX e um suporte muito utilizado como instrumento ideológico na
propaganda de guerra.
O cartaz é um recurso imagético público - cujo elemento fundamental é a sua capacidade
de unir a imagem (mensagem estética) com a palavra escrita (mensagem semântica), com textos
curtos e contrastantes, dispostos de forma harmônica para reforçar a mensagem - "arte do tornar
visível”, através de representações mais ou menos elaboradas. Portador de uma linguagem
clara, instantânea, penetrante, insistente e incisiva é pensado como recurso pelo qual sua
mensagem “gruda" na mente dos indivíduos construindo slogans e estereótipos que adentram
o imaginário do público e se tornam reflexo condicionado.
Os cartazes se utilizam de símbolos nacionais - como hino, bandeira, mitologia, brasões,
eventos, personagens heróicos, etc. - que constituem uma ideologia política, e para que o cartaz
consiga cumprir seus objetivos necessita de uma identidade nacional bem construída, já que se
utiliza da síntese e de elementos simbólicos. Assim, os cartazes de guerra geralmente
apresentam características em comum, por exemplo, os de atrocidade utilizam cores como o
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vermelho e o preto; os que buscam incentivar o recrutamento militar apelam para as cores do
uniforme militar e da bandeira nacional. Apelam também, para a utilização dos estereótipos,
como os que representam os soldados como heróis medievais, ou os inimigos como animais
selvagens. Os nazistas se utilizavam muito de um estereótipo pejorativo do judeu para a
propaganda na esfera antissemita, para instruir a população a reconhecer os judeus a partir de
características fenotípicas se utilizavam do exagero das caricaturas.
O cartaz é um suporte que atingia os receptores mesmo que eles não o buscassem, já
que podia "dominar as ruas”, e fatalmente um espectador o encontrava, diferente do cinema,
por exemplo. O espaço onde o cartaz é colocado é calculado visando o maior público alvo e
maior sucesso para propagação da mensagem, e quando seu receptor lembra, “carrega”, a ideia
transmitida pelo cartaz a propaganda alcançou o êxito. Desta forma, o cartaz seduz e emociona
o público transmitindo um caráter didático que permite persuadir mas sem a ideia de impor. O
cartaz de propaganda de guerra tem como objetivo integrar socialmente o indivíduo para que
ele tenha uma noção de pertencimento de nação
A propaganda nazista se estruturou em duas fases. Na primeira as ideias eram vinculadas
aos símbolos e as representações, por exemplo, associar a noção de prosperidade, pureza,
grandeza aos símbolos do partido, ou à figura do “Führer”, dentro da proposta enaltecedora.
Eram as propagandas arianistas que apelavam para essa exaltação. Ou, vincular a representação
dos judeus e símbolos de judeus às ideias de: praga - como doenças, ratos - sujeira, fealdade,
asco, etc., ou seja, um apelo ao terror. O que ocorria na propaganda de tema antissemita. Na
segunda fase essas associações eram transferidas aos “objetos" devido a repetição desses
símbolos e representações, seja em cartazes, filmes (ficcionais ou documentário), discursos, e
em todas as formas de meios de comunicação. Assim, a propaganda nazista se utilizava da
esperança e do medo para causar uma vontade de escolha nas pessoas.
O imperativo refere-se tanto à identificação positiva do alemão ao ariano, através de
um imperativo grosseiro que determina “seja um ariano”, quanto à identificação
negativa do alemão ao judeu, na forma de “não-seja um judeu”. Este último
imperativo traz consigo um outro, sub-reptício, que diz “odeie-o”. (LUZ, 2006, p.32).

Para Klempererer (2009) foi por meio da repetição de expressões que o nazismo
conseguiu se embrenhar no sangue e na carne das pessoas, e que essa forma de expressão
“terrivelmente uniforme” em todas os meios de manifestação da linguagem foram aceitas
inconsciente e mecanicamente.
“O Terceiro Reich se expressa de modo terrivelmente uniforme, em todas as suas
manifestações e em todo o legado que nos deixa, na ostentação desmesurada das
edificações faustosas, nos escombros, no tipo dos soldados, dos homens das SA e das
SS, definidos como figuras ideais em cartazes sempre renovados mas sempre muito
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parecidos uns com os outros, nas auto-estradas e nas valas comuns. Tudo isso é a
linguagem do Terceiro Reich […]” (KLEMPERER, 2009, p.49).

Entretanto Luz (2006) ressalta que a propaganda nazista não agia só no lado emocional
do povo, como se fosse uma “lavagem cerebral coletiva”, afetava também o lado racional, a
propaganda, como dizia Goebbels, devia atingir “corações e mentes”. Assim, os nazistas se
utilizaram de um "fanatismo cego e ensandecido” mas que também estava vinculado à realidade
social, política, econômica e cultural.
A propaganda nazista assim como a linguagem do Terceiro Reich se utilizava do
resgate e ressignificação de crenças religiosas, mitologia nórdica, cultura, pensamentos
científicos e filosóficos e linguagens pré-existentes para construção de símbolos e
representações, e discursos próprios - mas que não possuíam nada radicalmente novo - que
influenciavam o comportamento das pessoas a colaborarem com seus objetivos. Esses
mecanismos eram vinculados aos diversos suportes de propaganda, de forma que um reforçava
a ideia do outro.
4.CONCEITO
A arte da animação, em comparação com o teatro, a música e as artes plásticas, é uma
arte muito nova que teve início no século XIX. Ela nasce do encantamento de certas pessoas
pelo movimento, e para que se chegue a ele, ou pelo menos a sensação e impressão do
movimento, muitos recursos são utilizados: traços; ângulo de inclinação de linhas e objetos;
escolha de cores; iluminação; “borrões” (por exemplo, na fotografia com o obturador em baixa
velocidade); composição; stop motion; animação; cinema; entre outras. Dentro de diferentes
vertentes artísticas podemos notar o “movimento”, seja sua busca, ou como fatores
determinantes na questão técnica, temáticas ou conceituais (o Futurismo, por exemplo,
considera a modernidade, a velocidade das máquinas, então o “movimento” se encaixa tanto na
técnica, quanto nas temáticas e conceitos).
Podemos notar em vanguardas artísticas modernas, linguagens que são utilizadas nas
produções gráficas realizadas por diversos softwares que proporcionam ferramentas, as quais
são capazes de criar imagens com grande ilusão de movimento (como a animação, por exemplo)

1144

se utilizadas juntamente com as linguagens e recursos apropriados. Gilmar Hermes (2006)4
dentro de uma leitura semiótica apresenta uma breve apresentação da história da arte visando
uma associação entre as linguagens visuais das mídias e o pensamento artístico. Com essas
considerações o conceito deste trabalho é pensado. Ou seja, é buscado na História da Arte
referência para a linguagem estética apropriada à intenção do produto.
A parte gráfica desta animação será desenvolvida a partir da técnica da colagem e
montagem digital, que permite a utilização de fontes primárias5 passando um caráter mais
informativo e de maior legitimidade à animação, o que será reforçado por uma aproximação
estética à figura do jornal, o qual trata-se também de uma montagem composta de “recortes" de
notícias e acontecimentos que se destacam. Assim, a opção pela aparência “jornalística" reforça
a mensagem, a linguagem e a estética do produto.
Partindo da colagem ainda podemos buscar referências dentro da história da arte, as
quais foram incorporadas na animação. Foi seguido, então, o estudo de Hermes (2006) que traça
um olhar cronológico a partir de montagem e colagem como produtora de semioses (ação de
um signo) em diferentes configurações. Ele parte da ideia de Jacques Aumont que "o cinema se
baseia em uma imagem temporalizada” (AUMONT, 1993, p. 168. Apud HERMES, 2006,
p.114), para considerar que um filme seria a reunião de blocos de tempo e espaço, os planos como se fossem pedaços de narrativas colados. Ou seja, é como se vários instantes formassem
um só (um tempo). O que se assemelha ao Cubismo (surge em 1907), que busca representar em
uma só imagem fragmentos de diferentes instantes e lógicas temporais e espaciais. Ainda,
traçando um paralelo com a eclosão do cinema, Hermes (2006) discorre que o cubismo
consegue revelar como a realidade é construída na nossa consciência a partir da percepção,
através da pintura. E que a técnica da colagem evoca os tipos de construção que a consciência
faz como tentativa de compreensão da realidade.
A colagem foi iniciada pelos cubistas Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque
(1882-1963), eles usam recortes de jornal o que denota a mudança de interesse da pintura da
natureza para a realidade - o que confere com o contexto de sociedade industrial, cada vez mais

4

Doutor em Comunicação (UNISINOS). Professor das disciplinas História da Arte; e

Comunicação e Filosofia, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
5

Documentos produzidos no contexto que se estuda, no caso, refere-se a produções nazistas,

ou realizadas nessa época.
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voltada para a máquina e produção em massa sistematizada e menos para a natureza.
Posteriormente, a colagem é utilizada pelos dadaístas e então, já no pós-modernismo, pela pop
art, os que mais fizeram uso da colagem - passam a ver um papel fundamental na mídia para o
entendimento da realidade, agora vistas na lógica da sociedade industrial, assim consideram
“utópico" o caráter transformador social da arte, e acreditam que ela está "tomada" pelo
capitalismo, assim a arte se volta para os produtos midiáticos.
Desse modo, as montagens e as colagens se evidenciam como uma forma de
consciência icônica, que pode se manifestar artisticamente, em que as imagens são
associadas, ajustadas, repetidas, substituídas simbolicamente como metáfora, etc.
(HERMES,2006, p.116).

Os cubistas passam a buscar as representações pictóricas como um trabalho intelectual,
partem então de uma observação e apreciação crítica da realidade, assim perdem a pretensão de
criar efeitos ilusórios. Param de reproduzir as coisas e passam a desmontar os objetos, buscando
demonstrar a artificialidade de sua arte. Baseiam-se na concepção de Paul Cézanne (que
considera, na pintura, a natureza como sendo constituída por cones, cilindros e esferas) e se
utilizam das formas geométricas. A criação artística manifesta os conceitos da ordem lógica.
Hermes (2009) chega a consideração que as propostas do Cubismo acabam
desembocando no ideário da Bauhaus - escola que surge em 1919 por Walter Gropius, após
Primeira Guerra Mundial, contexto que a tecnologia revela seu potencial bélico e sua
capacidade destrutiva aterroriza as pessoas, buscava um aprimoramento do trabalho industrial
a partir de pesquisas artísticas, advindo da necessidade de humanização do sistema industrial
alemão. Os nazistas devem ter notado a possibilidade de manifestação da força criativa do ser
humano e em 1932 fecharam a Bauhaus, que apresentava perigo para a sociedade opressora e
artificial que o nazismo e sua linguagem viriam a formar. Bauhaus é considerada de grande
importância para o design, pois, pretende expandir as experiências estéticas das vanguardas
artísticas para outros setores da sociedade. Modificando, a partir da arte as relações de trabalho
e o produto industrial.
As ideias cubistas, e essa forma de pensamento que visava levar a arte para o cotidiano
social, influencia também artistas russos que no final da primeira década do século XX partem
dessa tendência de um arte utilitária. Surge então o Construtivismo Russo, que ao passar por
uma análise crítica desdobrará no “produtivismo" russo.
A revolução de outubro de 1917 ocorrida na Rússia determina um marco para a
propaganda política. Ela passa a se apoiar em uma comunicação visual voltada para as massas,
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unindo palavras e imagens combinadas em mídias, como os cartazes, estas, assim como os
artistas que se propunham a essas artes, tornam-se agentes da revolução. Ao perceber a
dificuldade da população em compreender o abstencionismo da arte - que tinha em suas
influencias no modernismo e futurismo - o Partido Comunista pressiona os grupos artísticos a
desenvolverem uma arte mais realista, esses grupos artísticos construtivistas buscam uma
socialização da arte.
O Construtivismo pode ser explicado, pelos usos de elementos geométricos expressivos
e cheios de cargas emocionais, conforme Ribeiro (2010, p.403). Dentro dos aspectos visuais se
inspiraram na estética da máquina, no futurismo e cubismo. De acordo com Pisetti, Pozza e
Poletto (2013) a noção de construção se sobrepõe a de composição. Assim, o construtivismo
nega o figurativo por uma abstração que pretende dar ênfase as formas geométricas básicas. Os
artistas se utilizam das recentes técnicas de produção industrial, como a fotografia, a
fotomontagem e a colagem para transmitir suas mensagens.
Alexander Rodchenko (1891-1956) foi um dos principais nomes dessa corrente artística,
com trabalhos que acompanham e ditam a trajetória dos artistas soviéticos engajados com o
partido, iniciando com a arte abstrata até uma arte com realismo, para ser acessível às massas.
Os pôsteres de Rodchenko apresentavam como características visuais a:
ausência de ornamentos supérfluos, centralização da mensagem, destaque para as
linhas e formas geométricas e contraste entre cores primárias saturadas. Atributos
formais estrategicamente empregados com o objetivo causar um forte impacto visual,
chamar a atenção e veicular a mensagem de maneira clara e direta. (ZERWES,2008
Apud PISETTI; POZZA e POLETTO, 2013, p.7).

Tais características da linguagem e aspectos visuais do construtivismo ou
produtivismo soviético, foi considerada no conceito do produto. Pois, apresentam objetivos que
se aproximam - levando em conta o distinto contexto histórico - ao utilizar uma mídia,
relativamente inovadora (em processo de constante renovação) que é a animação gráfica,
visando um utilitarismo da arte, ou seja, uma arte engajamento, que não visa a política, mas
causar uma reflexão sobre estas. Ou seja, a animação se apropriou de elementos de uma
linguagem que se assemelha a da propaganda nazista, sobre a qual pauta suas discussões. Essas
considerações sobre o construtivismo soviético foram agregadas às reflexões acerca da colagem
e montagem, apresentadas anteriormente (técnica também utilizada dentro do construtivismo).
Em relação a narrativa da animação ela se assemelha ao documentário Noite e Neblina
(1995) de Alain Resnais pois tem o roteiro baseado em relatos de quem vivenciou o momento
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da situação abordada. O documentário de Resnais apresenta imagens do pós guerra e a narração
é o texto do poeta francês, Jean Cayrol que sobreviveu aos horrores do nazismo. O que apresenta
um caráter emotivo, ao ser “baseado em fatos reais”, além de transmitir mais credibilidade às
informações presentes na animação.
5. CONCLUSÃO
A escolha de um roteiro com uma narração pautada nos relatos em vez de um texto
informativo proporcionou maior apelo emotivo e aproximação ao tema pelos espectadores, o
que foi reforçado por uma animação que busca a sensação de imersão, graças à utilização da
colagem como linguagem estética, o que colabora com a proposta da causar reflexão sobre o
tema. Além de transmitir maior veracidade ao produto, noção reforçada pela utilização de
cartazes e fotografias da época.
A opção por uma animação curta permitiu um produto com uma linguagem
impactante, de acordo com o tema, e com uma edição dinâmica, o que atende à demanda do
público alvo pretendidos.
Por fim, cabe ressaltar que a animação desenvolvida conseguiu atender aos objetivos
deste projeto, ou seja, nela contém informações acerca da linguagem e propaganda nazista além
de proporcionar uma reflexão a respeito da apropriação da arte pela política e sobre quais
dimensões o trabalho de um artista visual pode estar vinculado.
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2. Teoria do Enquadramento

O gráfico representa as pesquisas relativa ao 100% do ponto mais alto do gráfico, não sendo possível mensurar
o valor exato de quantidades de pesquisas durantes o período.
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Curitiba:argumentos
AEND, 2006.
deveria
ser feito
sobre esse dadoem
assunto,
ou p. 110.
Disponível
em:
<http://ftp-acd.pucrazões.
Os dispositivos de enquadramento
são: 1) as metáforas;
2) os
campinas.edu.br/pub/professores/clc/onofresantos/Lab_Design_I/Os%20modos%20de%20co
exemplos; 3) os slogans ou chavões; 4) as representações e 5) as
nfiguracao%20do%20cartaz.pdf>
Acesso
em:
07 de jun. de
imagens visuais.
Já os
dispositivos
de 2015.
justificação são: 1) as origens
ou causas; 2) as consequências ou possíveis efeitos; 3) e o apelo a
(...) Osobre
pacoteo interpretativo
pode nas
ser resumido
uma O
ZAMLUNG, Natalie.princípios.
Uma Análise
poder da mídia
mãos doem
Estado:
matriz de assinatura
estabelece
o enquadramento.
Holocausto.
Monografia,
São que
Paulo,
2011.
DisponívelEssa matriz
em:
<
tem
oito
diferentes
tipos
de
elementos
–
os
dispositivos
–
que
http://www.faap.br/pdf/faculdades/economia/monografia/relsugerem esse cerne de maneira
(Maia
e Vimieira, p.
internacionais/2011/Natalie%20Zamlumg.pdf>
Acessocondensada.
em: 20 de nov.
de 2014.
264, 2011)

É importante ressaltar que a matriz fixa de elementos precisa ser avaliada levando-se
em consideração o objeto de estudo em análise e, se necessário, incorporar itens que auxiliem
no entendimento da questão (Maia e Vimieira). Com relação à pesquisa empírica, foi
necessário adicionar mais dois dispositivos de enquadramento que não fazem parte da lista
acima: 6) destaque do candidato, a fim de compreender como o veículo de comunicação
colocou em evidência o episódio e 7) referência direta ao partido do candidato, com o
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LUZ, de
Enrique.
Judeu” Anti-semitismo
e Antibolchevismo
nos cartazes
de
objetivo
entender“O
se Eterno
houve esclarecimento
ao público de
qual ideologia partidária
era
oriunda
a campanha.
Já nacional-socialista
nos dispositivos de (1919-1945).
justificação foi
adicionado
o itemcomo
4) argumento
propaganda
política
2010.
Apresentado
dissertação de
pejorativo/sarcástico para compreender como o acontecimento foi tratado de forma jocosa
mestrado
Universidade
Estadual
detrabalhado
Minas aGerais,
e até
mesmo senao meio
de comunicação
pode ter
favor do2010.
mote daDisponível
campanha em:
deste
candidato, mesmo que de forma indireta.
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSASe aplicarmos o objeto de estudo à matriz de assinatura proposta por Gamson e
6WXRRK/luz__enrique._o_eterno_judeu._disserta__o._hist_ria_fafich.pdf?sequence=1>
Modigliani, teremos a tabela de analise com os pacotes interpretativos do candidato Palhaço
Acesso em: 28 de fev. de 2015.
Tiririca no seguinte formato:
PISETTI, Rodrigo Fernandes, POZZA, Gustavo Luiz e POLETTO, Luana Deon. Design
Tabela 1 – Elementos do Enquadramento da Candidatura da Candidatura de Tiririca.
gráfico
e significado: interpretações sobre o cartaz do construtivismo russo In Revista Imagem
Dispositivos
de Justificação
v.
3,de Enquadramento
n.
1,
2013 Dispositivos
p.
79-90.
Disponível
em:
1) Metáforas à candidatura do Tiririca.
1) Argumentos para as possíveis origens da
2) <http://ojs.fsg.br/index.php/revistaimagem/article/viewFile/1220/1090>
Exemplos de outros/outras candidatos/
candidatura de Tiririca;
Acesso em: 06 de jun.
campanhas;
2) Argumentos para as possíveis
2015. dos slogans de campanhas;
3) de
Utilização
consequências da candidatura de Tiririca;
4) Atividades além campanha do candidato
3) Apelo a princípios éticos e morais;
(trabalho
artístico,
entre
outros);
4)
sarcásticos
à
RIBEIRO, Maria Izabel Branco. Theon Argumentos
Spanudis epejorativos
Torres e/ou
Garcia:
denifinições
de
5) Construtivismo.
Publicação de fotosIn:
e vídeos
do
candidato;
candidatura
de
Tiririca.
Colóquio Brasileiro de História da Arte, XXX, 2010, Petrópolis,
6) Anais…p.400-406.
Destaque ao Candidato Tiririca como foco
Disponível
em:
da matéria;
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31020672/Anais_cbha2010.pdf?AWSAc
7) Referência direta ao Partido Republicano.

cessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1433620191&Signature=r1ETUJNkfhv
9fEmstGVNyGv6kcU%3D&response-content-disposition=inline#page=167> Acesso em: 06
de jun.
2015. desta matriz serão tabulados em planilhas indicando as ocorrências
Os de
resultados
destas ou não, em matérias divulgadas nos websites selecionados, adotando uma ordem
SOARES,a Marco
Antonio
Neves. seguindo
Da Alemanha
aospelas
Trópicos
– Identidades
judaicas
na terra
cronológica
partir de
1º de agosto,
a análise
9 semanas
antes das
eleições
Londrina,
2012.opp.
17-102. em suas particularidades, os resultados
de 3vermelha.
de outubro
de 2010.EDUEL.
Para facilitar
diagnóstico
serão apresentados em blocos semanais de enquadramento com referências qualitativas e
8
.
quantitativas
deL.estudo,
no término
deste trabalho
expor
as conclusõesdomais
relevantes
ZAMARO,
H. F.; para
TAVARES,
Monica.
Os modos
de configuração
cartaz.
In: Congresso
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design,7º 2006, Curitiba. Anais do 7
Em uma pré-análise, foram levantadas diversas revistas e jornais online levando-se
Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Curitiba: AEND, 2006. p. 1em consideração não apenas a quantidade de notícias, mas também as suas conhecidas
10.
Disponível
em:
<http://ftp-acd.pucinfluências nas eleições no estado de São Paulo. Dessas, elegeu-se duas revistas online de
campinas.edu.br/pub/professores/clc/onofresantos/Lab_Design_I/Os%20modos%20de%20co
cunhos ideológicos diferentes, a Veja (de tendências direitistas) e a Carta Capital (de
nfiguracao%20do%20cartaz.pdf> Acesso em: 07 de jun. de 2015.
tendências esquerdistas). Por último, a fim de balizar este levantamento, optou-se pelo
enquadramento do jornal online Folha de São Paulo, que, segundo sua linha editorial, “busca
Uma Análise
sobre o (Folha
poderdedaSão
mídia
mãos do Estado: O
porZAMLUNG,
um jornalismoNatalie.
crítico, apartidário
e pluralista"
Paulo,nas
s. d.).
Holocausto.
Monografia,
São
Paulo,
2011.
Disponível
em:
<
Na
sequência,
foi
feita
uma
busca
nos
websites
destes
três
veículos
para
o
termo
http://www.faap.br/pdf/faculdades/economia/monografia/rel“Tiririca”
a fim de encontrar todas as matérias que
tenham
comdeo 2014.
candidato no
internacionais/2011/Natalie%20Zamlumg.pdf>
Acesso
em:vínculo
20 de nov.
período, somando-se ao final uma quantidade de 107 notícias com referência direta ao
candidato. Sendo assim, o critério de análise leva em consideração todas as ocorrências em
que surgiu este termo no título ou corpo do texto, ou seja, sendo ele destaque ou não da
matéria.

É importante ressaltar que não é feita a análise das notícias do dia 03 de outubro de 2010, o mesmo dia da
eleição, pois o objetivo do artigo é verificar o enquadramento antes da notícia oficial da aprovação eleitoral do
candidato a Deputado Federal.
8
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LUZ, Enrique. “O Eterno Judeu” Anti-semitismo e Antibolchevismo nos cartazes de
Também é importante ressaltar que as análises em relação às matérias de opinião dos
leitores
(comopolítica
a “Seção
de Cartas” do jornal
Folha de São
Paulo)
não serãocomo
feitasdissertação
levando de
propaganda
nacional-socialista
(1919-1945).
2010.
Apresentado
em consideração todas as opiniões, mas somente aquelas que fizerem referência ao candidato
mestrado na Universidade Estadual de Minas Gerais, 2010. Disponível em:
Tiririca; e as que tiverem mais de uma opinião com o tema serão contabilizadas como duas
matérias
distintas, ou seja, serão analisadas como notícias de enquadramentos diferentes.
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSA6WXRRK/luz__enrique._o_eterno_judeu._disserta__o._hist_ria_fafich.pdf?sequence=1>
Acesso em: 28 de fev. de 2015.

3. Análise semanal do Caso

PISETTI, Rodrigo Fernandes, POZZA, Gustavo Luiz e POLETTO, Luana Deon. Design
gráfico e significado: interpretações sobre o cartaz do construtivismo russo In Revista Imagem

Inicialmente,
analisadasp.(de 1º a 79-90.
21/08/2010), Disponível
o enquadramento em:
v.
3,
n.da 1ª a 3ª
1, semana
2013
do objeto pesquisado nos veículos se deu com poucas referências – provavelmente por se
<http://ojs.fsg.br/index.php/revistaimagem/article/viewFile/1220/1090>
Acesso em:
06 de jun.
tratar
de um período de “aquecimento” da opinião pública com relação as questões
eleitorais
–,de
foram
2015.apenas 5 notícias da Folha de São Paulo, 2 da revista Veja e nenhuma da Carta
Capital durante estes 21 dias.
RIBEIRO,
Maria Izabel
Spanudis
e Torres
Garcia:
denifinições
O enquadramento
nesteBranco.
período Theon
destas poucas
notícias
é referente
principalmente
a de
Construtivismo.
In: Colóquio
Brasileiro
de História
Arte,
XXX,
2010, Petrópolis,
apresentação
aos leitores
do candidato
Tiririca,
fato estedaque
estava
começando
a se
Anais…p.400-406.
repercutir
nas redes sociais, onde as prévias dos Disponível
seus vídeos para o HGPE já estavam em:
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31020672/Anais_cbha2010.pdf?AWSAc
disponíveis,
como comenta o colunista Reinaldo Azevedo no dia 19/08 na revista Veja:
cessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1433620191&Signature=r1ETUJNkfhv
“Vocês
são muito mais ligados à rede do que eu e já devem ter visto o que segue. É o
9fEmstGVNyGv6kcU%3D&response-content-disposition=inline#page=167>
humorista
Tiririca apresentando sua candidatura a deputado federal pelo PR”. Acesso em: 06
de jun. de 2015.
No período, praticamente todas as reportagens analisadas são destaques à campanha
eleitoral
de Tiririca
e em 85%Neves.
dos casos
é tratado com
sarcásticos.
SOARES,
Marco Antonio
Da Alemanha
aosargumentos
Trópicos –pejorativos
Identidadese judaicas
na terra
Em
praticamente
metade
das
análises
surge
slogans
como
um
dos
fatores
de
noticiabilidade
vermelha. Londrina, EDUEL. 2012. pp. 17-102.
com destaque à frase: “pior que tá não fica”.
ZAMARO, L. H. F.; TAVARES, Monica. Os modos de configuração do cartaz. In: Congresso
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design,7º 2006, Curitiba. Anais do 7
Na 4ªBrasileiro
semana analisada
(de e22Desenvolvimento
a 28/08) quadriplicou
o número
de ocorrências,
tantop. 1Congresso
de Pesquisa
em Design.
Curitiba:
AEND, 2006.
da10.
Veja quanto da FolhaDisponível
de São Paulo, com um total deem:
16 alusões ao tema analisado,
porém,
<http://ftp-acd.pucdeste
total,
somente
metade
são
de
matérias
com
destaque
ao
Tiririca.
Mesmo
assim,
ainda
campinas.edu.br/pub/professores/clc/onofresantos/Lab_Design_I/Os%20modos%20de%20co
não
houve nenhuma matéria com a citação
da Carta Capital. Também é
nfiguracao%20do%20cartaz.pdf>
Acesso “Tiririca”
em: 07 depor
jun.parte
de 2015.
importante evidenciar que os vídeos da campanha do candidato começaram a ser veiculados
no HGPE justamente neste mesmo período.9
ZAMLUNG, Natalie. Uma Análise sobre o poder da mídia nas mãos do Estado: O
Contudo, mesmo
com metade São
das notícias
em destaque
o enquadramento
Holocausto.
Monografia,
Paulo,
2011.nos títulos,
Disponível
em:
<
dado
pela Folha e Veja são visivelmente distintos.
http://www.faap.br/pdf/faculdades/economia/monografia/relinternacionais/2011/Natalie%20Zamlumg.pdf> Acesso em: 20 de nov. de 2014.
Na Folha, apenas 1 das 7 matérias continha argumentos pejorativos, porém
praticamente em metade dos casos há o apelo a princípios morais e éticos. À guisa de
exemplo, temos a reportagem de Melina Cardoso em 26 de outubro, quando reproduz a fala
do humorista Gentili a respeito das campanhas extravagantes: "Democracia é isso. Sou a
favor dessa liberdade e contra a censura de satirizá-los". Neste veículo os enquadramentos
que tiveram maior ocorrência foram as notícias de pedidos de retirada do ar das propagandas
eleitorais do Tiririca, pedidos que logo foram arquivados pelo Ministério Público Eleitoral.
Merece também destaque especificamente a entrevista feita pelo jornalista Fernando Gallo
9

Nas primeiras semanas os vídeos de campanha do Tiririca estavam sendo visualizados somente pela internet.
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LUZ, Enrique. “O Eterno Judeu” Anti-semitismo e Antibolchevismo nos cartazes de
no dia 24 de agosto intitulada “Não é piada, é realidade” em que são evidentes algumas
propaganda
política nacional-socialista
(1919-1945).
2010. Apresentado
como[nome
dissertação
perguntas
tendenciosas
por parte do repórter,
como exemplo:
“Mas o Francisco
não de
artístico
de Tiririca]
sabe o que faz Estadual
um deputado?
ou “Até agora
não sabe
nada sobre em:
mestrado
na Universidade
de ”;Minas
Gerais,você2010.
Disponível
10
a Câmara? ”; ou então “Você pretende se vestir de Tiririca na Câmara? ” .
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSAJá em relação à revista Veja, dos 9 textos, 8 citam Tiririca em “tom” sarcástico, não
só6WXRRK/luz__enrique._o_eterno_judeu._disserta__o._hist_ria_fafich.pdf?sequence=1>
em matérias com referências diretas ao candidato, mas em conteúdos totalmente distintos
e em
7 matérias
objetivo
de inferiorizar outros candidatos e/ou partidos comparando-os
Acesso
em: 28há
deofev.
de 2015.
à campanha de um palhaço. No exemplo que mais se destaca, há a coluna de Reinaldo
Azevedo do dia 26 de agosto que coloca no título “Tiririca não é o único aliado ‘sincero’ de
PISETTI, Rodrigo
POZZA,
Gustavo
Luiz com
e POLETTO,
LuanaRodrigues,
Deon. Design
Mercadante”,
porém aFernandes,
matéria trata-se
de uma
entrevista
Antônio Carlos
sem
nenhuma
relação com
a candidatura
Tiririca
a não
ser a coligação russo
partidária.
gráfico
e significado:
interpretações
sobre
o cartaz
do construtivismo
In Revista Imagem
v.

3,

n.

1,

2013

p.

79-90.

Disponível

em:

Na 5ª semana de análise (de 29/08 a 04/09) foram encontradas 11Acesso
matérias
a jun.
<http://ojs.fsg.br/index.php/revistaimagem/article/viewFile/1220/1090>
em:com
06 de
citação do termo “Tiririca” e, pela primeira vez, ela surge em uma publicação no site da
de 2015.
Carta Capital, porém com pouca relevância.11
Por parte
da Folha
uma tentativa
conscientizar
os eleitores
da seriedade
do de
RIBEIRO,
Maria
Izabelhá Branco.
Theonde Spanudis
e Torres
Garcia:
denifinições
processo
eleitoral
nos
artigos
dos
colunistas
e
opiniões
dos
leitores,
sendo
a
primeira
Construtivismo. In: Colóquio Brasileiro de História da Arte, XXX, 2010, Petrópolis,
ocorrência
nesta análise, de uma reportagem que alerta
sobre a questão de que Tiririca será em:
Anais…p.400-406.
Disponível
um
“puxador”
de
votos,
ou
seja,
foi
apenas
na
25ª
matéria
estudada neste trabalho que surge
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31020672/Anais_cbha2010.pdf?AWSAc
o cessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1433620191&Signature=r1ETUJNkfhv
primeiro argumento para uma possível consequência da candidatura do palhaço. Além
disso,
das 7 matérias levantadas, 4 usavam explicitamente o slogan da campanha
como
9fEmstGVNyGv6kcU%3D&response-content-disposition=inline#page=167>
Acesso
em: 06
noticiabilidade
e
4
utilizam
fotos
do
candidato.
de jun. de 2015.
Já no site da Veja há uma diminuição o número de reportagens com a utilização do
SOARES,
Marco
Antonio
Neves.
Da matérias,
Alemanha
aosháTrópicos
Identidades
na terra
candidato como
foco
principal
de suas
mas
o reforço–de
seu caráterjudaicas
pejorativo
vermelha.
EDUEL.
2012.
pp. 17-102. para rebaixar a credibilidade de outros
com
relaçãoLondrina,
as semanas
anteriores,
principalmente
candidatos da mesma coligação do Partido Republicano. Na coluna de 30 de outubro, por
ZAMARO,
L. H. F.;
TAVARES,
Monica.
Os modos deque
configuração
do cartaz.
In: Congresso
exemplo,
Reinaldo
Azevedo
comenta
pejorativamente
na coligação
do Partido
dos
Brasileiro defeita
Pesquisa
e Desenvolvimento
em Design,7º
2006,pode
Curitiba.
Trabalhadores
pelo então
presidente Lula “(...)
o governismo
contarAnais
com ado 7
Congresso
Brasileiro
Pesquisa A
e Desenvolvimento
em Design.
Curitiba:
AEND,
2006.
sabedoria
‘popular’
dedeTiririca”.
partir dessa semana
também
há uma
redução
na p. 110.
noticiabilidade
do objetoDisponível
de estudo desta quinta até a em:
nona semana por parte<http://ftp-acd.pucdeste veículo
campinas.edu.br/pub/professores/clc/onofresantos/Lab_Design_I/Os%20modos%20de%20co
de comunicação – em média 5 ocorrências semanais.
nfiguracao%20do%20cartaz.pdf> Acesso em: 07 de jun. de 2015.
Na 6ª semana
(deUma
5/09 Análise
a 11/09) sobre
a quantidade
de matérias
ZAMLUNG,
Natalie.
o poder
da mídiacom
nascitações
mãos ao
do Tiririca
Estado: O
repete
a da semana anterior
em cada veículo
comunicação
em igualDisponível
proporção.
Holocausto.
Monografia,
São dePaulo,
2011.
em:
<
http://www.faap.br/pdf/faculdades/economia/monografia/relA única matéria da Carta Capital é a opinião do colunista e blogueiro Vitor Knijnik
internacionais/2011/Natalie%20Zamlumg.pdf> Acesso em: 20 de nov. de 2014.
em 8 de setembro, que ridiculariza a candidatura de vários candidatos extravagantes daquele
período eleitoral: “(...) todos parecem ter sido clonados a partir da mesma célula de um
mamífero adulto: o homo absentis vergonhes”, mesmo assim Tiririca não é o destaque da
notícia.

Essa mesma entrevista foi repetida em partes ou na integra em mais 8 outras matérias posteriores,
principalmente nas duas últimas semanas.
11 Tratando-se apenas de um trecho da entrevista de Marta Suplicy em que a própria entrevistada cita a
campanha do Tiririca, ou seja, o tema não surge de uma pergunta do entrevistador.
10
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relação “O
aos Eterno
outros dois
veículos
online, Veja eeFolha,
há uma forte nos
semelhança
LUZ,Em
Enrique.
Judeu”
Anti-semitismo
Antibolchevismo
cartazes de
em seus enquadramentos, ambas praticamente deixam de utilizar os jargões de campanha do
propaganda
política
nacional-socialista
(1919-1945).
Apresentado
dissertação
candidato
como
tema das
notícias, assim como
imagens 2010.
e/ou vídeos
em suascomo
matérias
neste de
período,
quando
apenas 4 das 13
notícias odeTiririca
é matéria
de destaque
(2 para cada em:
mestrado
na emUniversidade
Estadual
Minas
Gerais,
2010. Disponível
mídia). Há também um apelo das publicações à princípios éticos em metade das matérias de
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSAcada
veículo. Única diferença é na ocorrência de argumentos pejorativos à candidatura de
um6WXRRK/luz__enrique._o_eterno_judeu._disserta__o._hist_ria_fafich.pdf?sequence=1>
palhaço. Na Veja todas tem esse caráter, já na Folha surge em apenas 3 das 9 reportagens.
Dentro
destas
últimas,
ressalta a matéria do jornalista Willian Magalhães em 9 de
Acesso
em: 28
de fev.
de 2015.
setembro, que no título possuí o destaque: “Tiririca representa protesto contra corrupção, diz
autor de Soldados Não Choram”, porém no corpo do texto há praticamente nenhuma
PISETTI,à candidatura
Rodrigo Fernandes,
POZZA,
Gustavouma
Luiz
e POLETTO,
Luana
Deon. Design
referência
de Tiririca,
sendo apenas
pequena
citação do
entrevistado
e
candidato
deputado federal
Fernandosobre
Alcântara
de do
Figueiredo.
gráfico easignificado:
interpretações
o cartaz
construtivismo russo In Revista Imagem
v.

3,

n.

1,

2013

p.

79-90.

Disponível

em:

<http://ojs.fsg.br/index.php/revistaimagem/article/viewFile/1220/1090>
Acesso
em: 06 de
Na 7ª semana (de 12/09 a 18/09) a página da Carta Capital apresenta
sua terceira
e jun.
última
matéria
antes
do
resultado
das
eleições
de
2010.
Neste
artigo,
de
13
de
setembro
de
de 2015.
2010, assinado por Sergio Lirio, a eleição do Tiririca é destaque e há uma tentativa do
colunista em entender a causa do fenômeno, considerando a eleição de um palhaço uma
RIBEIRO,
Maria
Izabel
Branco. em
Theon
Spanudis
e Torres
Garcia:
disfunção
natural
de uma
democracia
processo.
É interessante
ressaltar
quedenifinições
este artigo de
Construtivismo.
In:
Colóquio
Brasileiro
de
História
da
Arte,
XXX,
2010,
possuí praticamente todos os dispositivos de análise metodológica, com exceçãoPetrópolis,
dos
Anais…p.400-406.
Disponível
em:
argumentos pejorativos.
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31020672/Anais_cbha2010.pdf?AWSAc
O website da Veja mantém a postura das semanas anteriores de utilizar o pejorativo
cessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1433620191&Signature=r1ETUJNkfhv
na9fEmstGVNyGv6kcU%3D&response-content-disposition=inline#page=167>
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deste trabalho – e acusações de analfabetismo, consequentemente não podendo pleitear uma

1159

LUZ,noEnrique.
Eterno
Judeu”
Anti-semitismo
e Antibolchevismo
cartazes de
cadeira
senado.12“O
E por
último,
em relação
à Folha, há um
grande número denos
destaques
(13propaganda
das 14 matérias),
em apenas 3(1919-1945).
há imagens 2010.
do candidato
Tiririca,
3 apelos
a de
política porém
nacional-socialista
Apresentado
como
dissertação
princípios morais e somente em 2 há a utilização do pejorativo nas notícias.
mestrado na Universidade Estadual de Minas Gerais, 2010. Disponível em:
Com relação a revista online Veja, apesar dos acontecimentos da semana, a
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSAquantidade de reportagens com o tema se mantém baixa, foram apenas 5 ocorrências. Em
todas
as matérias há a utilização do pejorativo semelhante à das semanas anteriores, ainda
6WXRRK/luz__enrique._o_eterno_judeu._disserta__o._hist_ria_fafich.pdf?sequence=1>
em comparações a outros candidatos, porém com um acréscimo ao utilizar enquetes e
Acesso em: 28 de fev. de 2015.
comparações com outros personagens ainda mais extravagantes. Dentre estas matérias, uma
se destaca pelo aprofundamento da discussão, o artigo “Votos de protesto: o que acontece
PISETTI,
Rodrigoassume
Fernandes,
POZZA,
Gustavo
Luizeme 24
POLETTO,
Luana
Deon.
Abbud
de setembro
de 2010.
NeleDesign
quando
um cacareco
o mandato”
de Bruno
surge
a ocorrência
de argumentos
tanto de
origens
como
consequências
paraIn
a candidatura
gráfico
e significado:
interpretações
sobre
o cartaz
dode
construtivismo
russo
Revista Imagem
do Tiririca, com apelos éticos e morais. Mesmo assim, há a manutenção da forma jocosa no
v. em relação
3, ao tema.
n.
1,
2013
p.
79-90.
Disponível
em:
texto
<http://ojs.fsg.br/index.php/revistaimagem/article/viewFile/1220/1090> Acesso em: 06 de jun.
de 2015.
Já na 9ª semana (de 26/09 a 02/10) e última antes das eleições daquele ano,
novamente não houve utilização do termo “Tiririca” pelo website da Carta Capital, contudo
no RIBEIRO,
da Folha de São
Paulo
há perceptível
na quantidade
de matérias
em comparação
Maria
Izabel
Branco. aumento
Theon Spanudis
e Torres
Garcia:
denifinições de
às semanas
anteriores
com
21
notícias.
A
revista
online
da
Veja
manteve-se
na
médiaPetrópolis,
das
Construtivismo. In: Colóquio Brasileiro de História da Arte, XXX, 2010,
outras
semanas, isto é, de 5 ocorrências.
Anais…p.400-406.
Disponível
em:
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31020672/Anais_cbha2010.pdf?AWSAc
Com relação ao website da Folha, das 21 matérias, 15 possuem o Tiririca como
cessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1433620191&Signature=r1ETUJNkfhv
principal, em 11 há apelos a princípios éticos e morais e em 5 há termos pejorativos à eleição
9fEmstGVNyGv6kcU%3D&response-content-disposition=inline#page=167> Acesso em: 06
de um palhaço. Outra constatação que chama a atenção é a pouca utilização de imagens do
de jun. de 2015.
candidato e slogans, ou seja, em apenas 3 das 21 matérias, diferentemente do início dos
estudos.
NesteMarco
período,
este Neves.
veículoDa
deAlemanha
comunicação
mantém
notícias judaicas
de caráter
SOARES,
Antonio
aos ainda
Trópicos
– Identidades
na terra
ofensivo
ao
candidato,
principalmente
com
relação
à
falsidade
ideológica
e
analfabetismo,
vermelha. Londrina, EDUEL. 2012. pp. 17-102.
além de criticar sua aparição em programas de televisão e em campanhas de outros
candidatos. Como exemplo, os destaques: “Procuradoria diz que vai apurar indícios de que
ZAMARO,
L. H. F.; TAVARES,
Monica. Os modos
configuração
do cartaz. In:contra
Congresso
Tiririca
é analfabeto”
(27/09) “Procuradoria
arquivademais
três representações
Brasileiro
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento
em
Design,7º
2006,
Curitiba.
Anais
Tiririca” (30/09), “Teste de Tiririca se resumia a ler três linhas da Constituição, diz do 7
Congresso
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Curitiba: AEND, 2006. p. 1promotor”
(30/09).
10.
Disponível
em:
<http://ftp-acd.pucNa
página
online
da
revista
Veja,
há
poucas
referências
ao
candidato
nesta última
campinas.edu.br/pub/professores/clc/onofresantos/Lab_Design_I/Os%20modos%20de%20co
semana,
além de uma redução pela metade
deem:
notícias
com referência ao Tiririca,
nfiguracao%20do%20cartaz.pdf>
Acesso
07 desarcásticas
jun. de 2015.
sem utilizar nenhuma vez o slogan de sua campanha. Neste período se sobressaí o artigo de
Lauro
Jardim de Natalie.
27 de setembro
“Não sesobre
engane:
Tiriricada
é exceção”,
destacando
no
ZAMLUNG,
Uma Análise
o poder
mídia nas
mãos doque
Estado:
O
campo
das
celebridades,
apenas
Tiririca,
Netinho
e
Romário
são
campeões
de
voto
e
que
Holocausto.
Monografia,
São
Paulo,
2011.
Disponível
em:os
<
outros
candidatos
extravagantes
não
o
são.
http://www.faap.br/pdf/faculdades/economia/monografia/relinternacionais/2011/Natalie%20Zamlumg.pdf> Acesso em: 20 de nov. de 2014.

3.1. Um Olhar Panorâmico

No dia 24/09/2010, a revista Época publica matéria na qual comenta indícios que sugerem que Tiririca não
sabe ler nem escrever, propiciando pauta para diversos veículos. Este será um dos principais temas de discussão
da esfera pública após a aprovação do candidato Tiririca nas urnas.
12
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Gráfico 4 – Dispositivos de Enquadramento e de Justificação do Deputado Federal Tiririca pela
website da Revista Veja no 01/08/2010 a 01/10/2010.

RIBEIRO, Maria Izabel Branco. Theon Spanudis e Torres Garcia: denifinições de
Construtivismo. In: Colóquio Brasileiro de História da Arte, XXX, 2010, Petrópolis,
Anais…p.400-406.
Disponível
em:
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31020672/Anais_cbha2010.pdf?AWSAc
cessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1433620191&Signature=r1ETUJNkfhv
9fEmstGVNyGv6kcU%3D&response-content-disposition=inline#page=167> Acesso em: 06
de jun. de 2015.
SOARES, Marco Antonio Neves. Da Alemanha aos Trópicos – Identidades judaicas na terra
vermelha. Londrina, EDUEL. 2012. pp. 17-102.
ZAMARO, L. H. F.; TAVARES, Monica. Os modos de configuração do cartaz. In: Congresso
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design,7º 2006, Curitiba. Anais do 7
Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Curitiba: AEND, 2006. p. 110.
Disponível
em:
<http://ftp-acd.puccampinas.edu.br/pub/professores/clc/onofresantos/Lab_Design_I/Os%20modos%20de%20co
nfiguracao%20do%20cartaz.pdf> Acesso em: 07 de jun. de 2015.
ZAMLUNG, Natalie. Uma Análise sobre o poder da mídia nas mãos do Estado: O
Holocausto.
Monografia,
São
Paulo,
2011.
Disponível
em:
<
http://www.faap.br/pdf/faculdades/economia/monografia/relinternacionais/2011/Natalie%20Zamlumg.pdf> Acesso em: 20 de nov. de 2014.
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Reflexo deste enquadramento é encontrado na quantidade relativa de notícias com
referências a outros candidatos/campanhas, cerca de 85% das matérias deste veículo.
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