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APRESENTAÇÃO	
	

O	 Seminário	 Discente	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Comunicação	 e	

Informação	 da	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 (PPGCOM/UFRGS)	 teve	 sua	

segunda	edição	em	2017.	Entre	os	dias	18	e	20,	uma	série	de	atividades	voltadas	para	pós-

graduandos	 aconteceram	na	 Faculdade	 de	 Biblioteconomia	 e	 Comunicação	 da	UFRGS.	 O	

objetivo	 do	 evento	 desde	 sua	 primeira	 edição	 foi	 o	 de	 constituir	 um	 espaço	 que	

proporcionasse	 o	 debate	 de	 pesquisas	 em	 andamento,	 produzidas	 por	 mestrandos	 e	

doutorandos.	A	partir	da	experiência	adquirida	com	a	edição	de	2016,	voltada	ao	público	

interno	do	PPGCOM,	o	evento	cresceu	e	integrou	também	discentes	dos	Programas	de	Pós-

Graduação	 em	 Comunicação	 da	 Universidade	 do	 Vale	 do	 Rio	 dos	 Sinos	 (UNISINOS),	 da	

Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul	(PUCRS)	e	da	Universidade	Federal	

de	Santa	Maria	(UFSM).		

Foram	 três	 dias	 de	 discussões	 ancoradas	 no	 tema	 escolhido	 para	 esta	 edição:	

“Percursos	 de	 Pesquisas:	 desafios	 e	 impasses”.	 Oficinas	 pré-evento,	 palestras	 e	

apresentações	de	trabalhos	reuniram	discentes	das	quatro	universidades.	No	pré-evento,	

foram	 duas	 as	 oficinas	 realizadas:	 "Um	 método	 ágil	 para	 a	 construção	 de	 projeto	 de	

pesquisa",	com	o	Prof.	Dr.	Alex	Primo	e	“Superando	as	barreiras	psicológicas	para	terminar	

a	 tese/dissertação”,	 com	 a	 Prof.	 Dra.	 Lisiane	 Bizarro,	 do	 Núcleo	 de	 Apoio	 ao	 Estudante	

(NAE/UFRGS).	Os	temas	das	oficinas	buscaram	auxiliar,	de	forma	prática,	os	pesquisadores	

em	duas	fontes	de	angústia	frequentes	no	âmbito	da	pós-graduação:	dificuldades	de	ordem	

metodológica	e	psicológica.		

Para	 a	 palestra	 de	 abertura,	 o	 convidado	 foi	 o	 Prof.	 Dr.	 Luiz	 Signates,	 da	

Universidade	Federal	de	Goiás,	com	o	tema	“Comunicação,	uma	ciência	básica	tardia?”	,	que	

propôs	 repensar	 o	 lugar	 da	 comunicação	 no	 cenário	 contemporâneo,	 transpondo	 a	

perspectiva	 de	 uma	 ciência	 vista	 como	 aplicada	 para	 a	 de	 uma	 ciência	 básica.	 O	

encerramento	do	evento	se	deu	pela	palestra	do	Prof.	Dr.	José	Luiz	Braga,	da	Unisinos,	que	

falou	 sobre	 “A	 constituição	 de	 um	 problema	 de	 pesquisa	 comunicacional”	 e	 debateu	 as	

particularidades	da	 visada	 comunicacional	 para	 compreender	 os	 objetos	de	pesquisa	do	

campo.		

A	segunda	edição	do	Seminário	Discente	do	PPGCOM/UFRGS	contou	com	cerca	de	

cem	 participantes,	 dentre	 apresentadores	 e	 ouvintes.	 Ao	 todo,	 68	 trabalhos	 foram	

apresentados	em	15	mesas	 temáticas.	Os	 trabalhos	apresentados	se	encontram	reunidos	

neste	volume	em	cinco	grandes	grupos	temáticos:	Teorias	e	Metodologias	da	Comunicação;	

Audiovisualidades	 e	 Processos	 Digitais;	 Estudos	 de	 Jornalismo;	 Publicidade,	 Consumo	 e	
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Recepção;	 Interfaces	 Comunicacionais.	 Em	 torno	 destes	 eixos,	 os	 leitores	 irão	 encontrar	

discussões	 sobre	 cinema,	 tecnologias	 digitais,	 gênero,	 política,	 games,	 epistemologia,	

práticas	 jornalísticas	 e	 outras	 interfaces	 que	 permeiam	 o	 amplo	 campo	 dos	 estudos	 em	

comunicação.		

O	conjunto	de	textos	aqui	reunidos	reflete	o	estado	da	arte	da	pesquisa	desenvolvida	

por	mestrandos	e	doutorandos	nos	quatro	Programas	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	

em	 2017.	 Os	 resumos	 selecionados	 se	 referem	 a	 pesquisas	 em	 diferentes	 estágios	 de	

desenvolvimento.	 Assim,	 alguns	 tratam	 de	 preocupações	 iniciais,	 em	 uma	 fase	 de	

desenvolvimento	de	projeto	e,	outros,	discutem	questões	mais	avançadas,	como	a	aplicação	

das	escolhas	metodológicas	e	resultados	parciais	obtidos.		

	

Boa	leitura!	

Anelise	Dias	e	Luiza	Santos	
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PERCURSO	PARA	UM	CONCEITO	DE	
ALTERIDADE	
	
Arthur	Walber	Viana1	
	
Palavras-chave	
Alteridade.	Diferença.	Identidade.	Representação.	Outro.	
	

De	 início,	 uma	 ressalva:	 este	 é	 um	 recorte	 de	 um	 projeto	 de	 dissertação	 ainda	

embrionário.	Ao	momento,	portanto,	convém	mais	a	procura	por	perguntas	certeiras	que	

por	respostas	prematuras.	Em	termos	amplos,	a	dissertação	de	mestrado	a	ser	desenvolvida	

objetiva	compreender	como	se	dá	a	construção	da	alteridade	em	ambientes	virtuais.	Daí	que	

encontrar	 uma	 noção	 de	 alteridade	 satisfatória	 se	 faz	 necessário,	 e	 é	 este	 o	 percurso	

conceitual	que	pretendemos	(começar	a)	construir	aqui,	mesmo	que	apenas	parcialmente	–	

afinal,	 todo	 projeto	 é,	 por	 definição,	 uma	 obra	 inacabada.	 Ressalte-se	 ainda	 o	 fato	 de	 o	

percurso	indicado	aqui	ser	um:	não	negamos,	em	absoluto,	a	existência	de	outros	trajetos	

possíveis	que	levem	a	conclusões	diversas	–	estas	rotas	alternativas,	inclusive,	desejamos	

encontrar,	para	que	 se	possa	 construir	 intersecções	entre	diferentes	 saberes	e	 linhas	de	

pensamento	que	farão	avançar	o	trabalho.	Concordamos	com	Lima	(1993,	p.220)	quando	

este	afirma	que	“[a]	troca	cultural,	a	simbiose	de	visões	é	o	que,	no	nosso	entender,	faz	o	

conhecimento	 avançar	 em	 qualidade”,	 e	 talvez	 exatamente	 aí,	 na	 potencialidade	 destes	

encontros,	descanse	o	valor	deste	seminário.	

Feita	a	 ressalva	e	dando	 início	ao	nosso	percurso	em	busca	de	um	conceito	para	

alteridade,	partimos	dos	Estudos	Culturais	(HALL,	2013;	SILVA,	2013;	WOODWARD,	2013)	

e	 de	 seus	 embasamentos	 a	 respeito	 da	 construção	 de	 identidades.	 Woodward	 (2013)	

questiona	as	reivindicações	idealistas	das	identidades,	que	enxergam	um	Eu	Essencial	que	

carrega	algo	de	puro	e	cristalino	em	seu	âmago	–	aquilo	que	nós	de	fato	somos.	Tal	idealismo	

negaremos;	 ao	 contrário	 desta	 premissa,	 as	 identidades	 devem	 ser	 encaradas	 como	

constructos	socioculturais,	jamais	fixos	ou	imutáveis,	determinados	a	partir	de	relações	de	

diferenciação:	sou	isso	porque	não	sou	aquilo.	“A	marcação	da	diferença	é	crucial	no	processo	

de	construção	das	posições	de	identidade”	(WOODWARD,	2013,	p.40).	

Desta	forma,	a	partir	da	diferenciação,	ressaltam-se	as	oposições	binárias	que	estão	

envolvidas	nesse	processo	de	ser	algo	e	não	ser	algo	mais:	nós/eles;	masculino/feminino;	

branco/preto;	heterossexual/homossexual.	Estes	polos	de	oposição	não	são	neutros	nem	

																																																													
1	Mestrando	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	UFRGS,	linha	4	(Mediações	e	
Representações	Culturais	e	Políticas),	orientado	pelo	Prof.	Dr.	Valdir	Jose	Morigi.	
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equivalentes:	“em	uma	oposição	binária,	um	dos	termos	é	sempre	privilegiado,	recebendo	

um	 valor	 positivo,	 enquanto	 o	 outro	 recebe	 uma	 carga	 negativa”	 (SILVA,	 2013,	 p.83).	 A	

construção	da	identidade,	portanto,	faz-se	a	partir	da	negação	de	algo:	ser	azul	significa	não	

ser	nem	laranja	nem	marrom	nem	nenhuma	outra	cor.	Repita-se,	pois:	sou	isso	porque	não	

sou	aquilo.	Será	somente	a	partir	da	diferença,	do	que	não	se	é,	que	poderemos	definir	o	que	

se	 é.	 Ao	 Outro	 restará,	 em	 oposição,	 o	 aquilo	 que	 não	 serviu	 ao	 Eu.	 Eis	 aí	 um	 primeiro	

vislumbre	da	alteridade	–	ela	está	no	polo	negativo	da	construção	de	identidades.	Percebe-

se,	pois,	que	tratamos	de	relações	de	poder:	a	quem	é	reservado	o	direito	de	definir	e	sobre	

os	ombros	de	quem	pesam	as	definições?	

Historicamente,	 isso	 é	 certo,	 o	 Outro	 tem	 sido	 apresentado	 com	 base	 em	

estereótipos	bastante	 rasos,	 “[...]	 criminalizado	 (no	mais	das	vezes)	ou	glamourizado	em	

narrativas	que	o	percebem	descontextualizado”	(LAGO,	2010,	p.173).	Dessa	forma,	via	de	

regra	 a	 diferença	 aparece	 sempre	 vítima	 de	 escárnio:	 “Os	 excluídos	 (negros,	 índios,	

migrantes	 etc.)	 quando	 incorporados,	 entram	 geralmente	 na	 categorização	 do	 grotesco”	

(SODRÉ,	2004,	p.189).	Isso	ocorre	em	um	cenário	em	que	um	Eu	totalizador	ocupa-se	de,	

sem	diálogo,	construir	este	Outro,	em	uma	alteridade	que	irrompe	de	dentro:	Jodelet	(1998)	

irá	defini-la	como	o	“não-Eu”	(JODELET,	1998),	uma	construção	do	Outro	que	parte	do	ponto	

de	 vista	 do	 Eu,	 pautada	 pelas	 diferenças	 e	 impregnada	 por	 camadas	 indeléveis	 da	

subjetividade	própria	do	construtor	dessa	identidade	alheia.	Por	óbvio,	esse	é	um	cenário	

que	 gera	 silenciamentos	 diversos;	 afinal,	 uma	 voz	 fala	 por	 outra,	 produz	 discursos	 e	

sentidos	e,	de	certa	forma,	dá	ao	Outro	a	possibilidade	de	ser	apenas	o	que	lhe	é	permitido,	

uma	 existência	 limitada	 e	 suprimida	 dentro	 da	 cosmovisão	 de	mundo	 do	 Eu.	 À	 criatura	

sobre	a	qual	os	discursos	são	produzidos,	porém,	quase	nada	resta	para	a	expressão	própria	

e	conveniente:	“[…]	pouco	ainda	foi	dito	sobre	a	experiência	vivida	pelos	que	estão	expostos	

à	situação	de	serem	colocados	em	posição	de	alteridade,	e	sobre	a	exclusão	que	resulta	dela”	

(JODELET,	1998,	p.65).	

Entendido	o	papel	da	diferenciação	na	construção	do	par	identidade-alteridade,	é	

exatamente	na	Psicologia	Social	que	encontraremos	sustentação	para	entender	como	se	dá	

o	encontro	entre	estas	diferenças,	como	as	apreendemos	e	como	nos	relacionamos	com	elas.	

Neste	momento,	urge	que	se	sublinhe	o	fator	relacional	na	construção	da	alteridade:	é	certo	

que	não	somos	sem	o	Outro;	mais	ainda,	somos	apenas	a	partir	do	Outro,	e	não	há	Eu	que	

baste	em	si.	Somos	(e	não	somos),	mais	que	em	relação	a	algo	ou	alguém,	a	relação	em	si.	

Jovchelovitch	(2008,	p.213)	destaca	que,	apesar	da	violência	envolvida	no	encontro	com	o	

Outro	 (os	 pares	 de	 oposição	 são	 sempre	 relações	 de	 força	 assimétricas),	 caminhar	 em	

direção	a	este	Outro	não	é	uma	opção,	mas	sim	um	imperativo	de	nossa	constituição	biológica	

e	social:	“Sem	outros	não	há	vida	humana	propriamente	dita	e	é	na	nossa	relação	com	outros	
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entes	significativos	que	encontramos,	tanto	os	recursos	ontológicos	como	os	sociais,	para	

sermos	o	que	somos”	(JOVCHELOVITCH,	2008,	p.	213).	A	compreensão	da	construção	da	

alteridade	como	uma	parte	constitutiva	da	construção	da	identidade	livra-nos,	ao	menos	em	

parte,	de	um	idealismo	de	um	mundo	puro	construído	a	partir	do	Eu.	A	diferença	se	imporá,	

forçando	ao	Eu	seu	manejamento.	

Creio	 que	 à	 medida	 que	 começo	 a	 pensar	 o	 ser	 humano	 a	 partir	 das	
relações,	 uma	 nova	 dimensão	 surge	 na	 minha	 prática:	 a	 dimensão	 da	
alteridade.	Damo-nos	conta	de	que	o	outro	é	alguém	essencial	em	nossa	
existência,	 no	 nosso	 próprio	 agir.	 Ele	 se	 torna	 necessário,	 alguém	
imprescindível	para	a	própria	compreensão	de	mim	mesmo	(GUARESCHI,	
1998,	p.160-161).	

Em	 um	 primeiro	 momento,	 portanto,	 identificaremos	 o	 papel	 das	 diferenças	 na	

construção	das	 identidades,	a	partir	dos	Estudos	Culturais:	sou	 isso	porque	não	nenhuma	

outra	 coisa.	 Em	 um	 segundo	 passo,	 aprofundaremo-nos	 nas	 noções	 da	 Psicologia	 Social	

sobre	as	formas	que	nos	relacionamos	com	estas	diferenças	e	em	como	iremos	apreendê-

las,	construindo	tanto	identidade	quanto	alteridade.	Dito	isto,	julgamos	necessário	reforçar	

o	enfrentamento	às	noções	 idealistas	que	dão	ao	Eu	o	poder	de	definir	 a	 si	mesmo	e	ao	

mundo	ao	seu	redor:	alteridade	é	relação,	ainda	que	assimétrica,	e	a	presença	do	Outro	se	

imporá.	 Para	 este	 reforço,	 recorreremos	 a	 Derrida	 (1981),	 que	 revela	 o	 potencial	 da	

diferença:	 as	 coisas	 exteriores	 fazem	 tremer	 o	 mundo	 ideal	 do	 Eu	 Puro,	 obrigando-o	 a	

administrar	a	diferença,	sempre.	

Para	Derrida	(1981),	o	signo	(representação)	não	é	uma	presença,	uma	vez	que	a	

coisa	por	ele	representada	está	ausente	nele	–	ao	buscarmos	a	definição	de	um	termo	no	

dicionário,	 por	 exemplo,	 encontramos	 todos	 outros	 termos	 que	 podem	 explicá-lo.	 A	

presença,	no	signo,	é	uma	ilusão,	na	qual	devemos	crer	para	que	haja	sentido	no	mundo,	o	

que	o	autor	chamou	de	metafísica	da	presença.	Somos	a	partir	das	diferenças	presentificadas	

na	ausência	da	coisa	em	si;	somos	traços	da	diferença.	

A	definição	do	dicionário	simplesmente	nos	remete	para	outras	palavras,	
ou	 seja,	 para	 outros	 signos	 […]	 na	 impossibilidade	 da	 presença,	 um	
determinado	signo	só	é	o	que	é	porque	ele	não	é	um	outro,	nem	aquele	
outro,	etc.,	ou	seja,	 sua	existência	é	marcada	unicamente	pela	diferença	
que	sobrevive	em	cada	signo	como	traço,	como	fantasma	e	assombração,	
se	podemos	dizer	assim	(SILVA,	2013,	p.79).	

Ressalvadas	as	assimetrias,	as	disputas	de	poder	e	a	ação	da	diferença,	é	a	noção	do	

âmbito	relacional	da	construção	do	par	 identidade/alteridade,	 fundado	na	diferenciação,	

que	permitirá	uma	aproximação	a	uma	ética	da	alteridade	(LÉVINAS,	1967;	1972;	1997),	

que	impõe	a	responsabilidade	infinita	sobre	o	Outro	–	não	em	termos	de	desresponsabilizar	

cada	um	por	suas	ações	no	mundo,	mas	antes	 reforçando	a	 ideia	da	 “sociabilidade”;	que	
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dividimos	 tempo	 e	 espaço	 e	 que	 cada	 ação	 nossa	 afetará	 o	 mundo	 e	 as	 pessoas	 que	 o	

habitam.	Fundamo-nos,	portanto,	na	ética	de	Lévinas,	que	ressalta	a	necessidade	do	zelo	

pelo	 Outro	 e,	 em	 consequência,	 a	 refutação	 à	 liberdade	 arbitrária	 do	 Eu.	 “Seria	 mais	

adequado,	 e	 faria	 mais	 justiça	 a	 perspectiva	 de	 compreensão	 levinasiana,	 fazermos	 a	

configuração	referida,	dizendo	que	o	próprio	de	cada	um	é	ser	pelo	outro”	(SOUZA,	2007,	

p.37).	

Percorrido	 este	 caminho,	 que	 é	 longo	 e	 certamente	 esconde	 surpresas	 em	 suas	

curvas,	temos	a	expectativa	de	conseguir	colaborar	com	alguma	resposta	às	questões	que	

intrigam	 esta	 pesquisa:	 como	 apreender	 e	 representar	 o	 Outro	 em	 sua	 plenitude,	

assegurando	 sua	 autonomia	 e	 liberdade	 de	 ser?	 Como	 construir	 um	 relato	 fiel	 de	 quem	

habita	um	mundo	que	nos	é	externo	e	estranho	(e	nem	por	isso	mais	ou	menos	legítimo	que	

o	nosso	próprio)?	Husserl	perguntou-se	de	maneira	semelhante:	

A	pergunta	crucial	para	Husserl	é:	Como	é	possível	que	eu,	no	interior	do	
meu	próprio	ser,	possa	constituir,	de	algum	modo,	o	outro	precisamente	
como	outro?	Ele	 se	dá	 conta	que	o	outro	é	um	outro	 ser,	que	 tem	uma	
existência	equivalente	à	minha,	que	tem	uma	autonomia	como	o	meu	eu	
tem.	Em	outras	palavras,	a	questão	é	saber	como	é	possível	constituir	o	
sentido	 do	 outro,	 enquanto	 “análogo	 a	 mim	mesmo,	 fora	 do	 conteúdo	
concreto	do	eu	mesmo	que	o	constituo”?	(SOUZA,	2007,	p.65).	

Perguntas	 difíceis	 que	 sabemos	 não	 serem	 novas;	 é	 exatamente	 a	 ausência	 de	

respostas	satisfatórias	que	nos	remete	repetidamente	a	elas.	
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O	ESTADO	DA	ARTE	DA	COMUNICAÇÃO	
DISSIDENTE	NAS	ORGANIZAÇÕES		
	
Luciana	Buksztejn	Gomes1	
	
Palavras-chave		
Estado	da	Arte.	Comunicação	dissidente.	Organizações.		
	

Para	Wolton	(2006),	as	ideias	preconcebidas,	os	clichês	e	as	representações	são	um	

meio	usado	pelas	pessoas	para	manterem	distância	da	comunicação	e	sua	complexidade.	

Para	 ele,	 não	 existe	 comunicação	 sem	 estereótipo,	 sendo	 este	 o	 primeiro	 adversário	 da	

comunicação.	Assim,	as	ideias	preconcebidas	agem	como	“[...]	grandes	atravessadores	entre	

ideologias,	as	expectativas	e	as	realidades”	(WOLTON,	2006,	p.	176).	

Consideramos	que	as	ideias	preconcebidas	e	os	estereótipos	estão	relacionados	às	

categorizações	 (conscientes	 e	 inconscientes)	 que	 criamos	 e	 que	 isso	 influencia	 na	

comunicação.	 A	 comunicação	 dissidente,	 sob	 essa	 perspectiva,	 desafia	 o	 senso	 comum,	

sendo	a	expressão	pública	do	desconforto	e	da	oposição	(WAINBERG,	2017a).		

E	por	que	a	necessidade	de	considerarmos	os	estereótipos	e	as	ideias	preconcebidas	

num	estudo	sobre	a	comunicação	dissidente	nas	organizações?	Talvez	porque	concordemos	

com	Marcondes	Filho	(2004)	quando	observa	que	no	plano	cotidiano,	das	pequenas	frases	

do	 dia-a-dia,	 quando	 seguidamente	 repetimos	 as	 mesmas	 frases	 e	 fazemos	 as	 mesmas	

perguntas,	 muitas	 vezes	 “Estamos	 mudos,	 apenas	 pronunciando	 repetidamente,	

viciosamente,	as	mesmas	falas.	Em	verdade,	quase	não	falamos	nada”	(MARCONDES	FILHO,	

2004,	p.	9).	Ou	seja,	uma	padronização	de	falas	que	se	estabelece,	muitas	vezes	sem	de	fato	

comunicar.	

Para	 Marcondes	 Filho	 (2010),	 existe	 alguma	 coisa	 que	 faz	 com	 que	 as	 posições	

políticas	convirjam	para	uma	tendência,	mas	isso	não	seria	construído	de	forma	intencional.	

Haveria	 uma	 organização	 macrossocial,	 ou	 uma	 estruturação	 que	 agiria	 sobre	 o	 plano	

inconsciente	de	uma	forma	invisível.	Seja	como	tendência,	como	ideias	preconcebidas,	ou	

como	estereótipos,	é	inegável	que	se	estabelecem	padrões.	É	justamente	aqui	que	entra	a	

comunicação	dissidente,	que	rompe	com	o	padrão	estabelecido,	que	foge	ao	senso	comum.	

																																																													
1	Bacharel	em	Ciências	Jurídicas	e	Sociais	pela	PUCRS.	Mestranda	em	Comunicação	Social	pela	PUCRS	(Bolsista	
Integral/CNPq).	 Integrante	 do	 Grupo	 de	 Pesquisa	 em	 Estudos	 Avançados	 em	 Comunicação	 Organizacional	
(GEACOR/CNPq)	 e	 do	 Grupo	 de	 Pesquisa	 em	 Comunicação,	 Emoção	 e	 Conflito	 (GPCEC/CNPq).	 E-mail:	
lucianabg.adv@gmail.com.	A	linha	de	pesquisa	a	qual	pertence	o	professor	orientador,	Jacques	Alkalai	Wainberg,	
é	Práticas	Profissionais	e	Processos	Sociopolíticos	nas	Mídias	e	na	Comunicação	das	Organizações.	
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Sua	missão	passa	a	ser	a	de	romper	com	o	silêncio,	considerando	que	as	pessoas,	muitas	

vezes,	se	protegem	na	unanimidade	(WAINBERG,	2017b).		

Cada	 grupo	 e/ou	 organização	 segue	 e	 cria	 determinadas	 regras,	 não	 apenas	 por	

instruções	 formais,	 mas	 por	 sentidos	 que	 vão	 sendo	 atribuídos	 e	 conexões	 que	 se	

estabelecem	e	criam	o	que	é	o	padrão.	Assim,	entendemos	que	a	comunicação	dissidente	é	

aquela	que	rompe	com	o	padrão	estabelecido.	

Optamos	 pelo	 uso	 do	 termo	 dissidência,	 considerando-o	 como	 a	 expressão	 da	

discordância	sobre	um	grupo	de	normas,	de	ações	ou	decisões.	A	dissidência	poderá	emergir	

e	 se	 revelar	 através	 de	 atos	 de	 fala,	 mas	 também	 em	 uma	 dimensão	 oculta,	 em	

comportamentos	ou	em	não-ditos.	Pode,	 ainda,	 emergir	de	ditos	que	não	 representam	a	

intenção,	de	fato,	do	emissor.	Assim,	o	discurso	pode	ser	feito	através	da	fala,	mas	também	

construído	sem	palavras	e	o	próprio	silêncio	é	uma	forma	discursiva.	

Nas	organizações,	essa	dinâmica	não	é	diferente.	Observamos	que	é	comum	que	as	

pessoas	tenham	de	decidir	entre	falar	e/ou	silenciar,	sendo	que	muitas	vezes	optam	pelo	

silêncio	 (ainda	 que	 isso	 possa	 significar	 a	 retenção	 de	 algumas	 informações	 ou	mesmo	

pensamentos	que	desejassem	expressar).	Os	motivos	que	levam	a	isso,	neste	contexto,	são	

diversos:	podem	ter	observado	uma	prática	antiética	e,	com	receio	de	receber	uma	punição,	

optam	 por	 não	 falar;	 podem	 querer	 manter	 o	 consenso	 e	 a	 coesão	 no	 grupo,	 e,	 ao	

entenderem	 que	 sua	 opinião	 poderá	 ser	 dissidente,	 também	 silenciam	 etc.	 (MORRISON;	

MILLIKEN,	2003).	

Kassing	 (2012)	 faz	 algumas	 ressalvas	 de	 concepções	 que	 geralmente	 vêm	

associadas	 à	 dissidência.	 A	 primeira	 delas	 é	 a	 de	 que	 muitas	 vezes	 a	 dissidência	 vem	

associada	 ao	 conflito,	 mas	 que	 são	 coisas	 diferentes	 –	 embora	muitas	 vezes	 aconteçam	

simultaneamente.	Outra	ressalva	é	que	a	dissidência	não	necessariamente	teria	por	origem	

a	insatisfação	–	pode	ser	que	tenha,	mas	não	são	apenas	os	funcionários	descontentes	que	

são	dissidentes.		

Segue	 o	 autor	 apresentando	 três	 aspectos	 que	 considera	 fundamentais	 para	 a	

dissidência:	um	evento	triggering2	(como	por	exemplo,	mudanças	organizacionais,	tomada	

de	 decisões,	 avaliações	 de	 desempenho	 etc.),	 as	 influências	 existentes	 (as	 relações	

estabelecidas)	e	a	audiência,	que	poderá	ser	 composta	por	colegas	de	 trabalho,	 superior	

hierárquico,	 família	 ou	 algum	amigo	 (que	 não	 seja	 do	 trabalho).	 Quando	 a	 dissidência	 é	

manifestada	para	um	gestor,	ele	a	chama	de	articulated	ou	upward	dissent;	se	manifestada	

																																																													
2	Garner	 (2006)	apresenta	 também	o	que	entende	como	 trigger	 scenarios	 e	exemplifica	através	de	situações	
como	tratamento	preferencial,	ideias	negligenciadas,	excesso	de	trabalho,	comportamento	antiético	e	perda	de	
benefícios.	
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a	um	colega	de	trabalho,	latent	ou	lateral	dissent;	se	direcionada	a	familiares	ou	amigos	fora	

do	trabalho,	displaced	dissent3	(KASSING,	2012).		

Seibold	(2009,	p.	221)	relata	que	a	escala	da	dissidência	nas	organizações	(em	inglês,	

Organizational	Dissent	Scale	–	ODS),	desenvolvida	por	Jeffrey	Kassing,	“[...]	mede	as	formas	

pelas	quais	os	empregados	 comunicam	suas	opiniões	 sobre	a	organização	em	diferentes	

dimensões,	para	diferentes	audiências	e	em	múltiplas	direções	(para	cima,	para	baixo	ou	

para	pessoas	externas)”.	Afirma	que	num	primeiro	momento,	a	ODS	busca	medir	a	direção	

da	dissidência,	isto	é,	se	direcionada	ao	gestor	(articulated	ou	upward	dissent),	a	um	colega	

de	trabalho	(latent,	lateral	dissent	ou	antagonistic)	ou	se	direcionada	a	familiares	ou	amigos	

fora	do	trabalho	(displaced	dissent).		

Mafra	 e	 Marques	 (2015)	 propõem	 um	movimento	 no	 sentido	 de	 desconstruir	 a	

harmonia	e	o	consenso	como	horizontes	normativos	ideais	nas	organizações	e	vislumbram	

a	constituição	de	cenas	de	dissidência.	Argumentam	que	o	diálogo	que	se	estabelece	a	partir	

da	 dissidência	 traz	 algumas	 consequências,	 como	 fraturas	 no	 cotidiano	 da	 organização,	

disputas	 e	 a	 emergência	 de	 sujeitos	 que	 reivindicam	 um	 lugar	 de	 interlocução.	 Alguns	

autores	irão	observar,	ainda,	que	além	das	regras	descritas	nos	manuais,	existem	diálogos	

que	podem	ser	observados	no	não	 formal,	no	silêncio,	nos	olhares,	assim	como	nos	não-

ditos.		

Assumindo	a	dissidência	como	algo	inevitável,	Wainberg	(2017a;	2017b)	entende	

que	a	comunicação	dissidente	se	propõe	a	desafiar	o	senso	comum	e	que	o	gesto	dissidente	

é	um	ato	comunicacional	pleno,	que	atua	como	um	discurso	e	que	modifica	o	ambiente	da	

audiência.	Ou	seja,	ainda	que	sem	palavras,	o	discurso	seria	constituído	e	formaria	um	“ato	

de	fala”.		

Assim,	 temos	 como	 principais	 objetivos	 investigar	 sobre	 o	 ‘estado	 da	 arte’	 da	

comunicação	dissidente	no	Brasil	e	nos	Estados	Unidos	e	evidenciar	as	principais	‘marcas’	

do	discurso	dessa	comunicação	em	ambientes	organizacionais.	Para	atender	aos	objetivos	

propostos,	além	da	revisão	teórica,	iniciamos	o	levantamento	dos	artigos	científicos,	Teses	

e	Dissertações	em	Base	de	Dados	que	abordam	essa	temática	usando	como	critério	inicial	

de	 busca	 as	 seguintes	 palavras	 e/ou	 expressões:	 dissidência,	 dissent,	 comunicação	

dissidente,	dissenso,	dissensus.	A	partir	disso,	foram	estabelecidas	categorias	de	análise	a	

priori.	Elaboramos	uma	tabela	catalogando	o	material	encontrado,	segmentando	por	título,	

ano,	autor,	palavras-chave,	modalidade	(se	artigo,	capítulo	de	livro,	Tese,	Dissertação,	etc)	

																																																													
3	No	 entanto,	 segundo	Kassing	 (2012),	 com	as	mídias	 sociais	 esses	 tipos	 começaram	a	 sobrepor-se	 uns	 aos	
outros,	o	que	pode	ser	verificado	nos	sites	chamados	gripe	sites	ou	sucks	sites,	que	são	aqueles	sites	onde	as	
pessoas	 (clientes,	 funcionários	 e	 ex-funcionários)	 manifestam	 seu	 desacordo	 com	 alguma	 prática	 da	
organização.	
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e	grande	área	(considerando	a	publicação,	como	revistas	de	psicologia,	administração)	e/ou	

a	área	descrita	pelo	autor	(como	jornalismo).	Em	relação	aos	procedimentos	metodológicos,	

optamos	 pela	 Hermenêutica	 em	 Profundidade	 (THOMPSON,	 2009)	 e	 levantamento	

bibliográfico	e	documental.	
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O	DISPOSITIVO	DA	CONTRACOMUNICAÇÃO	
COMO	MÉTODO	DE	ANÁLISE	CRÍTICA	
	
Luis	Felipe	Silveira	de	Abreu1		
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Este	resumo	busca	discutir	o	percurso	teórico-metodológico	constituído	em	nossa	

dissertação	de	mestrado	em	andamento,	Fragmentos	de	um	discurso	biográfico:	 poéticas,	

políticas	 e	 devorações	 do	 biografema	 na	 comunicação	 contemporânea	 (ABREU,	 2017).	 O	

projeto	 aí	 desenvolvido	 visa	 interrogar	 o	 estatuto	 das	 escritas	 de	 vida	 na	 atualidade,	

moduladas	pela	exposição	midiática	massiva	em	um	“show	do	eu”,	que	distende	os	modos	

clássicos	de	concepção	do	biografismo	(cf.	SIBILIA,	2016),	compreendidos	aqui	através	da	

forma	semiótica	do	biografema	(BARTHES,	2005),	registro	de	detalhes	e	idiossincrasias	de	

seus	biografados.	

Leia-se	 uma	 tão	 célebre	 quanto	 infame	 encarnação	 desse	 fenômeno:	 em	 2011,	 o	

portal	Terra	publicou	a	notícia	Caetano	estaciona	carro	no	Leblon	nesta	quinta-feira2.	Muito	

breve,	a	matéria	traz	apenas	três	fotos	de	Caetano	Veloso	atravessando	uma	anônima	via	

carioca,	 retratos	 acompanhados	 pela	 manchete	 em	 questão.	 Tomando	 essa	 espécie	 de	

inversão,	da	notoriedade	ao	banal	cotidiano,	nos	critérios	de	noticiabilidade	e	exploração	

das	vidas	pela	matéria	escrita,	tal	texto	serve	aí	como	uma	toca	de	coelha	para	o	mundo	das	

maravilhas	e	assombros	do	biografismo	contemporâneo.	

Mas	aí	posta	o	desenho	geral	da	pesquisa,	como	indagar,	que	problemas	a	constituir?	

Para	 além	 da	 mera	 denúncia	 de	 um	 “empobrecimento”	 do	 biografismo,	 ou	 a	 crítica	 já	

esterilizada	sobre	o	culto	às	personalidades,	como	formalizar	um	método	de	leitura	desses	

fenômenos?		

Um	ar	de	 resposta	 começa	 a	 se	 sentir	 em	 textos	 como	o	conto	Caetano	Veloso	 se	

prepara	 para	 atravessar	 uma	 rua	 do	 Leblon,	 presente	 no	 livro	Um	homem	burro	morreu	

(SPERLING,	2014).	Aqui,	o	que	era	restrição	na	notícia	do	Terra	se	torna	derramamento:	

acompanhamos	todos	os	movimentos	do	músico	em	sua	trajetória:	“Mas	Caetano	Veloso	é	

prudente	e	se	prepara	com	muito	cuidado.	A	travessia	deve	ser	rápida	e	segura,	dentro	do	

possível.	Caetano	Veloso	toma	a	decisão	e	começa	a	travessia.	Ele	chega	ao	outro	lado	da	rua	

																																																													
1	Mestrando	do	Programa	de	Pós-Graducação	em	Comunicação	e	Informação	(PPGCOM),	da	UFRGS,	na	Linha	3	
–	Cultura	e	Significação,	sob	orientação	do	prof.	Dr,	Alexandre	Rocha	da	Silva.	Integrante	do	Grupo	de	Pesquisa	
Semiótica	e	Comunicação	(GPESC).	Bolsista	Capes.	E-mail:	paraluisabreu@gmail.com.	
2	Disponível	em:	<https://www.terra.com.br/diversao/gente/caetano-estaciona-carro-no-leblon-nesta-
quinta-feira,41d3399ae915a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>.	Acesso	em:	13	set.	2017.	
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em	 segurança”	 (SPERLING,	 2014,	 p.	 7).	 Ao	performar	 e	 parodizar	 o	modo	de	 concepção	

biográfica	 da	 mídia,	 esse	 texto	 nos	 parece	 demonstrar	 com	 mais	 clareza	 certo	

funcionamento	semiótico	desse	biografismo-biografematismo,	permitindo	uma	exploração	

mais	ampla	das	particularidades	semióticas	dessa	escritura,	ultrapassando	a	crítica	“ética”	

e	afins.	

Assim	que	ao	problema	da	modelização	biografemática	da	vida	na	mídia,	nos	tem	

parecido	 uma	 potente	 resposta	 o	 desvio	 pelos	 espelhos	 tortos	 da	 análise	

contracomunicacional.	 Daí	 nossa	 contraposição,	 enquanto	 espaço	 para	 constituição	 do	

corpus	 da	 pesquisa,	 de	matérias	 como	 aquela	 do	 Terra	 a	 livros	 como	Um	 homem	 burro	

morreu,	 performances	 críticas	 das	 figurações	 midiáticas	 do	 biografismo:	 Vésperas	

(LUNARDI,	2002),	Inverdades	(SANT’ANNA,	2009),	La	literatura	nazi	en	America	(BOLAÑO,	

2010)	 e	Vida	 (LEMINSKI,	 2013),	 todos	 entendidos	 como	 contradiscursos	biográficos,	 por	

criarem	narrativas	de	vida	a	partir	de	recortes	midiáticos.	

Veja-se:	 em	 Vésperas,	 há	 um	 texto	 dedicado	 a	 poeta	 Sylvia	 Plath.	 Narrado	 em	

primeira	pessoa,	o	conto	nos	apresenta	sua	figura-título	pelos	olhos	de	um	sujeito	que	lê	o	

obituário	da	escritora	durante	uma	viagem	de	trem:	“A	outra	notícia	que	se	colou	em	meus	

olhos	era	de	interesse	geral,	não	o	assunto	particular	de	um	aniversariante	em	crise.	Trazia	

a	 informação	 de	 que	 a	 poeta	 Sylvia	 Plath	 tinha	 morrido	 tragicamente	 no	 dia	 anterior”	

(LUNARDI,	 2002,	 p.	 91).	 Plath	 nunca	 é	mais	 do	 que	 a	memória	 e	 as	 notas	 que	 o	 jornal	

transmite,	na	frieza	de	detalhes	como	sua	idade,	local	de	nascimento	e	morte,	circunstância	

do	falecimento,	etc.	No	decorrer	da	cena,	descobrimos	mesmo	que	a	poeta	não	é	–	ao	menos	

para	o	narrador	e,	por	conseguinte,	para	nós	–	nada	além	do	que	o	espectro	de	tais	traços,	a	

reunião	 desses	 fragmentos	 dispersos	 pelos	 jornais	 e	 afins;	 conclusão,	 encapsulada	 na	

imagem	 fantasmática	dos	poemas	ouvidos	pelo	 rádio:	 “Eu	nunca	 lera	um	 livro	de	 Sylvia	

Plath.	 Conhecia	 alguns	 versos	 dela,	 ouvidos	 em	um	programa	 da	 rádio	 BBC”	 (LUNARDI,	

2002,	p.	91).	

Plath	 interessa	 apenas	 na	medida	 que	 traços	 de	 sua	 existência	 são	 narrados	 no	

âmbito	do	espaço	biográfico,	difundidos	pelos	meios	de	comunicação;	e	na	deriva	desses	

momentos	biográficos	que	se	percebe	a	miniaturização	dessa	vida,	“biografematizada”	em	

unidades	de	interesse	abstrato.	É	precisamente	tal	ordem	de	fenômenos,	dos	modos	e	das	

consequências	 da	 escansão	 da	 vida	 pelos	 discursos	 comunicacionais,	 que	 tais	 livros	 vão	

colocar	 em	 pauta	 e	 debater,	 fornecendo,	 em	 paralelo,	 uma	 imagem	 do	 estatuto	

contemporâneo	dessas	escritas,	e	sua	resposta	crítica.	

Aqui,	para	nossos	 intuitos,	esses	 textos	 interessam	nos	 termos	que	visibilizam	as	

práticas	e	rastreiam	os	modos	de	uso	“estratégico”	dos	detalhes	e	demonstram	as	formas	de	

semiotização	da	vida,	nesse	nó	górdio	de	entre	biografia	e	mídia,	exibido	mesmo	em	seu	
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limite	em	trechos	como:	“Otávio	Mesquita	comentou	a	mais	nova	lipoaspiração	que	fizera,	

num	papo	agradável	com	aquele	cara	que	apresenta	o	Vídeo	Show”	(SANT'ANNA,	2009,	p.	

59).	No	traçar	desse	emaranhado	de	relações,	indagando	as	modulações	pelas	quais	a	escrita	

passa	quando	a	lipoaspiração	de	Otávio	Mesquita	e	sua	subsequente	publicização	se	tornam	

momentos	biográfico	centrais,	é	que	nossas	pesquisas	 têm	avançado	a	partir	da	 ideia	de	

tomar	esses	discursos	críticos	enquanto	contracomunicações.	

O	 termo	e	 sua	noção	aqui	 se	devem	sobretudo	ao	 trabalho	do	 semioticista	Décio	

Pignatari	(2004),	em	seus	ensaios	sobre	teoria	da	mídia	e	da	arte.	A	partir	sobretudo	da	

obra	 de	 Marshall	 McLuhan,	 Pignatari	 concebe	 um	 esquema	 conceitual	 no	 qual	 a	

Comunicação	 instaura	 ambiências,	 modos	 de	 ser	 e	 fazer,	 que	 vem	 a	 ser	 testados	 e	

contestados	 por	 discursos	 artísticos,	 capazes	 de	 tornarem	 visíveis	 as	 engrenagens	 de	

funcionamento	e	significação	dos	objetos	e	tecnologias	midiáticos.	Mais	precisamente:	

A	 arte	 é	 esse	 contra-irritante,	 esse	 antiambiente,	 pois	 ela	 previne	 e	
prepara	 a	 sensibilidade	 para	 as	 mudanças	 e	 os	 efeitos	 causados	 pelos	
novos	meios	de	comunicação,	extraindo	dos	próprios	meios	os	meios	com	
que	 criticá-los	 e	 compreendê-los,	 ou	 seja,	 os	 meios	 com	 que	 criticar	 e	
salientar	os	desmandos	provocados	pelas	novas	tecnologias,	amaciando	
os	seus	efeitos	de	hipnose	e	alienação	(PIGNATARI,	2004,	p.	73)	

Se,	na	esteira	de	McLuhan,	o	foco	aí	se	encontra	um	tanto	nos	processos	tecnológicos	

e	 nas	 relações	 instauradas	 por	 novos	meios	 como	 o	 rádio	 e	 a	 televisão,	 esse	 construto	

conceitual	interessa	aos	estudos	do	biográfico	na	medida	em	que	postulam	essa	capacidade	

irritante	 de	 certas	 práticas	 e	 discursividades.	 A	 operacionalização	 dessa	 crítica	

contracomunicacional	 é,	 para	 Pignatari,	 relacionada	 ao	 processo	 semiótico	 da	

metalinguagem,	compreendida	enquanto	 “uma	 linguagem	crítica,	 com	a	qual	 se	estuda	a	

linguagem-objeto,	sem	com	esta	se	confundir”	(PIGNATARI,	2004,	p.	250).	A	partir	dessa	

linguagem	 construída	 a	 partir	 dos	 objetos,	 se	 evidenciam	 os	 “desmandos”	 dos	 atos	 de	

comunicação:	as	implicações	da	biografematização	do	espaço	biográfico.		

É	 em	 tais	 termos	 que	 se	 ecoa	 também	 outra	 definição	 da	 contracomunicação	

enquanto	mecanismo	de	investigação	semiótica,	recuperada	em	nosso	retorno	a	Barthes.	Se	

Pignatari	 imagina	 uma	 metalinguagem,	 que	 vem	 a	 socorro	 da	 linguagem-objeto,	 o	

semiólogo	entende	a	análise	mais	como	um	caso	de	mapear	as	conotações	imbuídas	desde	

já	 no	 ato	 de	 enunciação:	 “Funcionalmente,	 a	 conotação,	 gerando	 por	 princípio	 o	 duplo	

sentido,	 altera	 a	 pureza	 da	 comunicação:	 é	 um	 ‘ruído’,	 voluntário,	 cuidadosamente	

elaborado,	 introduzido	 no	 diálogo	 fictício	 entre	 o	 autor	 e	 o	 leitor,	 enfim,	 uma	

contracomunicação”	(BARTHES,	1992,	p.	43,	grifo	nosso).	De	uma	a	outra	definição,	fica	a	

ideia	 de	 um	 diálogo,	 que	 vai	 dos	 objetos	 até	 a	 sua	 crítica,	 envolvendo	 com	 a	 própria	

linguagem	os	procedimentos	que	se	quer	deslocar,	de	modo	a	compreender	suas	funções;	
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contra	 uma	 suposta	 pureza,	 reconhecer	 as	 contaminações	 e	 colocar	 os	 espelhos	 tortos	

diante	dos	fenômenos.	

Do	 ponto	 de	 vista	 metodológico,	 essa	 abordagem,	 na	 coleta	 dos	 ruídos	

contracomunicacionais	em	seu	potencial	de	irritação,	nos	auxilia	a	montar	um	amplo	painel	

desses	fenômenos,	que	passe	do	diagnóstico	ou	denúncia,	interessado	mais	nos	modos	de	

significação	 possíveis,	 que	 perpassam	 os	 fenômenos.	 À	 questão	 de	 formulação	 de	 um	

problema	semiótico,	que	passe	do	“por	que	isso	acontece?”	para	o	“como	isso	acontece?”,	a	

opção	 pela	 metodologia	 contracomunicacional,	 de	 interpolação	 do	 discursos	 e	 de	 suas	

performações	conotativas,	parece	responder	abrir	um	locus	mais	alargado	de	debate,	capaz	

se	fornecer	mais	substratos	a	uma	crítica	não	essencialista.	

Enquanto	proposta	para	este	Seminário,	no	que	focado	em	debates	sobre	impasses	

correntes	de	pesquisa,	incentivando	o	diálogo	interno	no	PPG,	acreditamos	que	a	ideia	de	

contracomunicação	 pode	 oferecer	 substratos	 para	 um	 diálogo	 sobre	 métodos.	 Se	 aqui	

aparece	esboçada,	 lhe	 falta	maior	 formalização	enquanto	estratégia	metodológica,	e	é	no	

encontro	com	outras	propostas	que	acreditamos	que	ela	possa	se	complexificar.	Qual	sua	

validade?	Quais	as	armadilhas	de	multiplicar	os	objetos,	daqueles	iniciais,	representativos	

dos	 fenômenos,	 para	 também	 os	 contradiscursos?	 Fora	 do	 campo	 da	 escritura	 e	 da	

linguagem	verbal,	como	conceber	essa	análise,	quais	as	contracomunicações	possíveis?	Qual	

o	 papel	 do	 ruído	 em	 uma	 análise	 do	 campo	 da	 Comunicação?	 Dúvida	 que	 perpassam	 o	

estado	atual	de	nossa	investigação	e	que	trazemos	ao	palco	do	Seminário.	
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A	pesquisa	em	recepção	se	vê	afetada	pelos	processos	de	midiatização	da	sociedade.	

Os	 sujeitos	 comunicantes	estão	 imbricados	em	uma	dinâmica	de	 fluxos	de	 redes	 sociais,	

mobilidades	e	convergências,	gerando	novos	significados	para	os	produtos	de	mídia.	Seus	

conhecimentos	 anteriores	 e	 repertórios	 midiáticos	 também	 interferem	 na	 forma	 como	

assistem	e	interpretam	as	produções	televisivas,	as	séries	e	outros	produtos	na	internet.	Por	

isso,	é	necessário	repensar	o	campo	de	estudos	da	recepção	que,	dentro	da	comunicação,	se	

encontra	em	estágio	de	novos	enfrentamentos	epistemológicos	e	teóricos.		

Na	pesquisa	que	realizo	para	o	Mestrado,	reflito	sobre	os	conceitos	de	midiatização	

e	recepção,	articulados	a	uma	proposta	de	 investigação	que	busca	compreender	como	se	

configuram	os	sujeitos	que	assistem	a	série	estadunidense	Queen	of	the	South2.	Esse	objeto	

empírico	de	referência,	a	série,	ajuda	a	pensar	na	problemática	da	visibilidade	que	se	dá	à	

América	Latina	 em	um	contexto	de	narcotráfico,	 além	da	presença	de	um	protagonismo	

feminino.	

De	acordo	com	Fausto	Neto	(2005),	a	midiatização	é	um	conceito	em	construção,	

que	está	em	constante	processualidade.	Ela	ocorre	em	diversos	âmbitos	da	vida	social,	em	

ambientes	 e	 lugares	 que	 são	 constituídos	 e	 configurados	 neste	 entorno.	 Para	 pensar	 a	

recepção	e	suas	relações	com	a	midiatização,	é	necessário	levar	em	conta	que	os	campos	de	

conhecimento	 precisam	 encontrar	 novas	 leituras	 e	 interpretações	 para	 compreender	 os	

																																																													
1	Mestrando	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Ciências	da	Comunicação	da	Universidade	do	Vale	do	Rio	dos	
Sinos	 (UNISINOS).	 Bolsista	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	 Científico	 e	 Tecnológico	 (CNPq).	
Inserido	na	linha	de	pesquisa	“Cultura,	Cidadania	e	Tecnologias	da	Comunicação”.	Orientado	pela	Profa.	Dra,	
Jiani	Adriana	Bonin.	Bacharel	em	Comunicação	Social	–	 Jornalismo	pela	UNISINOS.	 Integrante	do	grupo	de	
pesquisa	Processos	Comunicacionais:	Epistemologia,	Midiatização,	Mediações	e	Recepção	(PROCESSOCOM)	e	
da	Rede	Temática	de	Cooperação	Latino-americana:	Comunicação,	Cidadania,	Educação	e	Integração	(Rede	
Amlat).	E-mail:	juniormelodaluz@hotmail.com.	

2	Série	exibida	pelo	canal	USA	Network,	nos	Estados	Unidos,	adaptada	do	livro	A	Rainha	do	Sul,	de	Arturo	Pérez-
Reverte.	Na	história,	a	mexicana	Teresa	Mendoza	(interpretada	pela	atriz	brasileira	Alice	Braga)	precisa	fugir	
de	um	cartel	de	drogas	que	assassinou	seu	namorado.	No	entanto,	ela	se	envolve	com	o	narcotráfico	e	inicia	
uma	 trajetória	para	 também	se	 tornar	 traficante,	 trabalhando	na	 fronteira	entre	México	e	Estados	Unidos.	
Disponível	em:	<http://www.imdb.com/title/tt1064899/>.	Acesso	em:	1	set.	2017.	
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fenômenos	 midiáticos	 sem	 aprisionar	 seus	 objetos.	 A	 natureza	 da	 midiatização	 é	

heterogênea	e,	por	isso,	seus	fenômenos	apresentam	complexidade.		

Desse	 modo,	 é	 necessário	 entrar	 na	 vida	 dos	 sujeitos	 para	 compreender	 as	

dinâmicas	da	recepção.	Enquanto	partícipe	ativo	do	processo	comunicacional,	eles	criam,	

geram,	 transformam	 e	 produzem	 significados	 a	 partir	 das	 experiências	 que	 têm	 com	 as	

mídias.	 Bonin	 (2015)	 reflete	 que	 os	 sujeitos	 passaram	 a	 desenvolver	 competências	

multimidiáticas	que	atravessam	suas	trajetórias	e	os	vínculos	com	os	meios.	Além	disso,	o	

processo	de	midiatização	digital	reorganiza	as	práticas	e	os	modos	pelos	quais	o	público	

gera	interpretações.		

A	 sociedade	 atual	 se	 vê	 tomada	 por	 novos	 produtos	 midiáticos	 diariamente.	 As	

séries	televisivas	são	apenas	uma	das	manifestações	culturais	que	conseguem	atravessar	

fronteiras	de	países	e	conquistar	públicos	ao	redor	do	mundo.	Por	 isso,	seu	potencial	de	

disseminação	 é	 grande	 e	 pode	 abrir	 novos	 debates	 e	 reflexões	 por	 seu	 conteúdo	 e	 a	

afinidade	 que	 gera	 nos	 sujeitos.	 Esta	 realidade	 permite	 ver	 que	 a	 midiatização	 é	 uma	

problemática	 central	 para	 pensar	 a	 recepção.	 Neste	 processo,	 as	mídias	 constituem	 um	

referente	cerne	da	produção	social	de	sentido,	gerando	culturas	midiatizadas.		

Maldonado	(2014)	problematiza	que	os	sujeitos	possuem	marcas	de	continuidades	

culturais,	 formatos,	 estratégias	 e	 gêneros	 que,	 com	 as	 redes	 cibernéticas	 e	 smartphones,	

estabelecem	 uma	maior	 conexão	 entre	 as	 pessoas.	 Portanto,	 é	 necessário	 pensar	 nestas	

transformações	 e	 como	 reorganizam	 epistemologicamente	 a	 recepção.	 Penso,	 então,	 em	

uma	 “receptividade	 comunicativa”,	 como	 também	 refletida	 por	 Maldonado	 (2014),	 que	

propõe	levar	em	conta	as	práticas	sociais	midiatizadas,	assumindo	os	usos,	apropriações,	

produções	de	sentido	e	conversas	dos	públicos	e	audiências.		

A	 estratégia	 de	 Fausto	 Neto	 (2015),	 para	 problematizar	 a	 recepção,	 pode	 ser	

tensionada	em	consonância	com	nessa	perspectiva,	a	 fim	de	refletir	como	se	estrutura	o	

“receptor”,	 pensado	 pelo	 pesquisador	 como	 um	 “corpo	 significante”,	 um	 ator	 que	 não	 é	

refém	 dos	 produtos	 midiáticos,	 mas	 que	 assume	 uma	 voz	 própria	 e	 divergente,	

questionadora	e	problematizadora	dos	sistemas	e	instituições.	Em	síntese,	os	novos	atores	

podem	participar	das	dinâmicas	dos	meios	de	múltiplas	formas.		

Assim,	o	processo	de	comunicação	acontece	muito	além	das	mensagens	e	dos	canais,	

mas	 também	nos	modos	 de	 interação	 do	 sujeito	 com	 seu	 contexto,	 através	 de	 como	 ele	

interpreta,	usa	e	se	apropria	dos	produtos	e	objetos	que	consome.	A	recepção	se	estabelece	

como	 um	 espaço	 de	 interação,	 que	 compreende	 que	 o	 emissor	 tem	 intenções.	 Por	 isso,	

estudar	 o	 que	 pensa	 o	 sujeito,	 que	 contexto	 estabelece	 em	 sua	 mensagem,	 suas	

manipulações	 e	 ideologias	 é	 fundamental.	 A	 partir	 daí,	 o	 sujeito	 expõe	 seu	 pensamento,	
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interagindo	com	as	mensagens,	com	a	sociedade,	outros	aparatos	e	atores	sociais.	Através	

dessa	circulação	é	construído	o	sentido.	

Minha	investigação	tenta	trazer	essas	novas	problemáticas	teóricas	e	metodológicas	

da	 recepção	 para	 pensar	 os	 sujeitos	 em	 contexto	 de	 convergência	 e	 transformações	

epistemológicas,	 revisitando	 a	 bibliografia	 já	 produzida	 por	 outros	 investigadores	 e	

adentrando	na	vida	dos	sujeitos	para	compreender	suas	maneiras	de	ver	a	representação	

das	mulheres	latinas	narcotraficantes	na	série.	A	forma	pela	qual	essas	concepções	teóricas	

têm	se	enfrentado	com	a	práxis	vem	se	dando	através	das	discussões	com	os	sujeitos	que	

assistem	a	série,	por	meio	de	debates	que	buscam	compreender	que	tipo	de	visibilidade	os	

públicos	 têm	da	América	Latina	a	partir	da	assistência	e	as	potencialidades	de	cidadania	

ofertadas	por	esse	produto	de	mídia,	uma	vez	que	o	público	é	agente	e	transformador	nos	

espaços	sociais	em	que	vive	e	comunica.	

Na	 pesquisa,	 enxergo	 a	 recepção	 também	 em	 perspectiva	 histórica,	 pelo	 viés	 de	

Martín-Barbero	(1995),	que	pensa	a	recepção	longe	de	uma	vertente	emissor-mensagem-

receptor3,	 como	 um	 reencontro	 de	 estudos	 da	 comunicação	 relacionados	 diretamente	 à	

sociedade	-	no	caso,	especificamente	à	sociedade	latino-americana.	Para	o	autor,	a	recepção	

não	pode	ser	vista	como	uma	etapa	dentro	do	processo	comunicativo,	um	eixo	separado,	

mas	 sim	 um	 lugar,	 onde	 é	 possível	 rever	 e	 repensar	 a	 comunicação.	 A	 recepção,	 assim,	

rompe	 com	 um	 modelo	 no	 qual	 comunicar	 é	 apenas	 emitir	 informações	 prontas	 e	

construídas	de	um	sujeito	a	outro.		Para	adentrar	no	campo	da	recepção,	é	preciso	pensar	

que	os	sujeitos	comunicam,	que	o	processo	de	comunicação	não	é	estático,	mas	está	sempre	

mudando	através	de	relações	e	trocas.		

Quando	 assistem	 a	 uma	 série,	 os	 sujeitos	 não	 se	 mantêm	 estáticos	 diante	 do	

dispositivo	pelo	qual	consomem	as	histórias,	narrativas	e	personagens.	Pelo	contrário,	eles	

se	 encontram	 com	 diversos	 repertórios	 midiáticos	 já	 constituídos	 e	 suas	 experiências	

prévias	 com	 a	 mídia.	 Eles	 experimentam	 seu	 próprio	 cotidiano	 de	 uma	 outra	 forma,	

ressignificando	a	série	e	gerando	outras	interpretações,	que	vão	se	diferenciar	segundo	a	

própria	identidade,	os	ideais	e	o	que	compartilham	com	outros	sujeitos,	seja	no	ambiente	

familiar	ou	nos	demais	locais	em	que	se	inserem.	Assim,	pensar	a	midiatização,	enquanto	

uma	arquitetura	comunicacional	midiática,	que	estabelece	novas	relações	entre	produtores	

e	receptores,	auxilia	a	compreender	essas	novas	problemáticas	no	âmbito	da	investigação	

em	recepção.	

																																																													
3	Em	seu	 texto,	Martín-Barbero	 (1995)	 retoma	a	escola	norte-americana,	que	quando	 iniciou	os	estudos	em	
recepção,	utilizava	uma	sociologia	do	emissor	e	também	uma	análise	semiótica	da	ideologia	da	mensagem.	
Essa	forma	de	estudar	a	recepção	levava	a	um	processo	“etapista”,	como	uma	parte	do	processo	comunicativo	
e	não	uma	área	de	estudos,	um	“lugar”.	
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Penso	em	Queen	of	the	South	como	um	produto	midiático	envolto	por	processos	que	

contribuem	para	o	pensamento	dos	sujeitos	que	a	assistem.	O	que	me	instiga	é	entender	se	

a	reflexão	oriunda	da	apropriação	dos	sujeitos	comunicantes	possibilita	uma	contribuição	

que	afete	as	suas	vidas	de	tal	forma	que	se	sintam	motivados	a	repensar	estratégias	e	formas	

de	enxergar	a	América	Latina	como	um	terreno	fértil	de	cultura,	mas	sem	um	viés	limitador	

e	subserviente.	Durante	o	seminário,	procuro	ampliar	as	perspectivas	teóricas	da	recepção,	

discutindo	 esses	 enfrentamentos	 epistemológicos	 por	meio	 de	 um	 diálogo	 intercultural,	

como	 proposto	 por	 Cortina	 (2005),	 que	 possibilite	 ver	 novos	 ângulos	 das	 teorias	

comunicacionais	que	se	transformam	em	meio	à	convergência	e	mobilidade	do	campo.	
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No	dia	11	de	julho	de	2017,	o	Senado	aprovou	o	PL	6.787/2016,	que	institui	uma	

reforma	 trabalhista	 no	 país,	 flexibilizando	 direitos	 dos	 trabalhadores	 anteriormente	

garantidos	pela	Consolidação	das	Leis	do	Trabalho	(CLT).	Por	isso,	enfrentou,	ao	longo	de	

toda	 sua	 tramitação,	 resistência	 parlamentar	 e	 popular.	 Por	 outro	 lado,	 entidades	

representativas	do	grande	empresariado	somaram-se	ao	coro	do	governo	de	Michel	Temer	

(PMDB),	autor	da	proposta,	em	defesa	da	reforma.	Foram	disputas	institucionais	e	também	

discursivas:	os	meios	de	comunicação	participaram	ativamente	desse	debate,	não	apenas	

como	mediadores,	mas	como	atores	que	se	colocaram	em	um	ou	outro	lado	da	disputa	em	

torno	do	tema.	

O	objeto	da	pesquisa	de	doutorado	que	baliza	este	texto	é	o	debate	público	sobre	a	

reforma	 trabalhista	 considerando	quatro	 redes	de	comunicação	pública	 (WEBER,	2007):	

empresarial;	 dos	 movimentos	 populares	 e	 entidades	 sindicais;	 midiática	 hegemônica;	 e	

midiática	alternativa.	Dessa	forma,	pretende-se	apreender	como	se	deu	a	participação	dos	

meios	de	comunicação	(hegemônicos	e	alternativos)	e	das	organizações	que	reúnem	os	dois	

grandes	polos	da	disputa	(trabalhadores	e	empresários	/	trabalho	e	capital)	nesse	debate	

público.	Os	objetivos,	portanto,	são	os	seguintes:	compreender	de	que	maneira	a	reforma	

trabalhista	 insere-se	 em	 um	 contexto	 global	 de	 transformações	 no	 trabalho;	 analisar	 o	

acontecimento	aprovação	da	reforma	trabalhista	em	uma	perspectiva	temporal,	como	parte	

de	 uma	 conjuntura	 nacional	 vinculada	 ao	 projeto	 de	 país	 do	 governo	 de	Michel	 Temer;	

mapear	as	redes	de	comunicação	mobilizadas	em	torno	da	reforma	trabalhista;	através	das	

escolhas	argumentativas,	perceber	de	que	 forma	aproximam-se	e	afastam-se	as	posições	

expressas	pelos	atores	analisados.	

Algumas	 questões	 se	 impõem	 como	 centrais	 nesse	 percurso	 de	 pesquisa:	 o	 que	

representa,	 do	 ponto	 de	 vista	 da	 organização	 do	 trabalho	 e	 da	 perspectiva	 histórica,	 a	

aprovação	da	reforma	trabalhista?	Como	se	constituiu	o	debate	sobre	a	reforma	trabalhista?	
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Como	se	posicionam	os	atores	investigados	a	respeito	do	tema	dos	direitos	trabalhistas	no	

Brasil?	De	que	forma	seus	discursos	guardam	divergência	e	oposição?	Que	inferências	pode-

se	 fazer	 a	 partir	 do	 reconhecimento	 do	 (des)alinhamento	 discursivo	 entre	 os	 atores	

investigados?	

Menos	 de	 um	mês	 depois	 Temer	 assumir	 a	 Presidência	 interinamente,	 em	 7	 de	

junho,	a	Confederação	Nacional	da	Indústria	(CNI)	lança	o	documento	“119	propostas	para	

a	competitividade	com	impacto	fiscal	nulo”.	Dessas	119	propostas,	31	referem-se	ao	mundo	

do	trabalho,	sendo	que	14	propõem	alterações	na	CLT.	Ao	governo	interino	de	Temer	e	ao	

posicionamento	do	grande	empresariado	representado	pela	CNI,	soma-se,	na	composição	

desse	cenário,	a	atuação	de	setores	da	mídia.	Nos	meses	de	junho,	julho	e	agosto	de	2016,	

os	três	principais	jornais	impressos	do	país	–	O	Globo,	O	Estado	de	S.	Paulo	e	Folha	de	S.	Paulo	

–	 publicam,	 nessa	 ordem,	 editoriais	 criticando	 a	 CLT	 e	 os	 sindicatos	 e	 defendendo	 uma	

reforma	 trabalhista	 em	 moldes	 muito	 semelhantes	 aos	 indicados	 pela	 CNI	 no	 início	 de	

junho.	O	editorial	do	jornal	O	Globo	é	publicado	no	dia	12	de	junho	(apenas	cinco	dias	após	

a	divulgação	do	documento	da	CNI),	com	o	título	“Momento	para	se	quebrar	a	rigidez	das	

leis	trabalhistas”.	Em	29	de	julho	é	a	vez	d’O	Estado	de	S.	Paulo,	com	o	texto	“A	boquinha	

sindical”,	defendendo	uma	“necessária	reforma	trabalhista”.	Finalmente,	em	7	de	agosto,	o	

editorial	da	Folha	de	S.	Paulo	traz	como	título	“Obsoleta	e	excludente”,	referindo-se	à	CLT.	

Toda	a	tramitação	da	reforma	foi	marcada	pela	intensa	ação	de	diversos	atores	que	

disputaram	os	sentidos	em	torno	do	projeto.	Os	jornais	da	mídia	hegemônica	publicaram	

diversos	 editoriais	 apoiando	 a	 reforma,	 utilizando	 argumentos	 muito	 semelhantes	 aos	

apresentados	pelas	entidades	representativas	do	empresariado	e	pelo	governo	Temer	e	sua	

base	parlamentar	 (necessidade	de	modernização,	possibilidade	de	geração	de	empregos,	

potencialidade	 de	 bons	 acordos	 entre	 trabalhadores	 e	 patrões).	 Por	 sua	 vez,	 tivemos	

grandes	mobilizações	 de	 trabalhadores,	 organizadas	 pelas	 centrais	 sindicais	 brasileiras,	

contra	 a	 reforma.	 Essas	 mobilizações	 foram	 chanceladas	 por	 diversos	 meios	 de	

comunicação	 alternativos,	 entendidos	 como	 aqueles	 que	 possuem,	 como	 características	

centrais,	uma	“constituição	organizacional	democrática,	participativa	e	assentada	em	bases	

populares;	 diferenciação	 em	 relação	 à	 mídia	 dominante;	 independência	 em	 relação	 ao	

Estado	 e	 ao	 poder	 econômico;	 veiculação	 de	 conteúdos	 de	 caráter	 crítico-emancipador,	

transformador;	sentido	de	busca	de	transformações	sociais”	(HAUBRICH,	2016).	Há,	ainda,	

manifestações	de	diversas	instituições,	grupos	de	pessoas	ligados	ao	Judiciário	trabalhista,	

entidades	e	pessoas	públicas	contra	e	a	favor	da	reforma.	

Alguns	atores	 somaram-se	ao	debate	público	ao	 longo	da	 tramitação	da	 reforma,	

enquanto	 outros	 desapareceram,	 mudaram	 de	 posição	 ou	 perderam	 espaço.	 Essa	

composição	dinâmica	e	as	oscilações	de	posições	e	potências	geraram	um	corpus	instável,	



	

	 32	

inquieto,	que	segue	sendo	alterado	pelos	desdobramentos	da	reforma	que	continuam	em	

curso	–	como	projetos	de	lei	que	a	revogam.	

Inicialmente,	 o	 corpus	 pensado	 para	 a	 pesquisa	 incluía	 potencialmente	 ações	

comunicativas	de	quatro	representantes	de	cada	uma	das	redes	de	comunicação	elencadas	

anteriormente,	com	a	seguinte	composição:	

	

• Rede	de	comunicação	empresarial	(documentos,	artigos,	notícias,	notas	e	
entrevistas	publicadas	nos	sites	das	entidades)	

• Confederação	Nacional	da	Indústria	(CNI)	

• Federação	das	Indústrias	do	Estado	de	São	Paulo	(Fiesp)	

• Federação	das	Indústrias	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	(Fiergs)	

• Instituto	Millenium	

• Rede	de	comunicação	dos	movimentos	populares	e	entidades	sindicais	
(documentos,	artigos,	notícias,	notas	e	entrevistas	publicadas	nos	sites	das	
entidades)	

• Central	Única	dos	Trabalhadores	(CUT)	

• Central	Sindical	e	Popular	–	Coordenação	Nacional	de	Lutas	(CSP-
Conlutas)	

• Movimento	dos	Trabalhadores	Sem	Terra	(MST)	

• Movimento	dos	Trabalhadores	Sem	Teto	(MTST)	

• Rede	de	comunicação	midiática	hegemônica	(editoriais,	artigos,	notícias,	
notas	e	entrevistas	publicadas	nos	sites	dos	meios	de	comunicação)	

• Folha	de	S.	Paulo	

• Estado	de	S.	Paulo	

• O	Globo	

• Revista	Veja	

• Rede	de	comunicação	midiática	alternativa	(editoriais,	artigos,	notícias,	
notas	e	entrevistas	publicadas	nos	sites	dos	meios	de	comunicação)	

• Brasil	de	Fato	

• Mídia	Ninja	

• Agência	Pública	

• Jornalistas	Livres	
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Porém,	 o	 volume	de	material	 seria	 excessivamente	 grande,	motivo	pelo	qual,	 em	

artigos	 prévios	 que	 serviram	 como	 “testes”	 para	 primeiras	 visualizações	 de	 como	

desenrolou-se	o	debate,	observei	apenas	os	seguintes	atores:	CNI,	CUT,	Brasil	de	Fato,	Mídia	

Ninja,	Folha	de	S.	Paulo,	Estado	de	S.	Paulo	e	O	Globo.	A	escolha	deu-se	pelo	fato	de	a	CNI	ser	

a	principal	expressão	do	capital	(incluindo	entre	seus	associados	a	própria	Fiesp);	a	CUT	ser	

a	maior	 central	 sindical	 do	 país;	Brasil	 de	 Fato	 e	Mídia	 Ninja	 serem	mídias	 alternativas	

consolidadas	e	fortemente	vinculadas	aos	movimentos	populares;	e	Folha	de	S.	Paulo,	Estado	

de	S.	Paulo	e	O	Globo	serem	os	maiores	jornais	brasileiros	de	caráter	nacional.	

Houve,	 nesse	 caminho,	 um	 problema	 adicional:	 o	Brasil	 de	 Fato	 suspendeu	 –	 ao	

menos	temporariamente	–	sua	edição	impressa	no	Rio	de	Janeiro,	que	era	justamente	a	que	

vinha	sendo	analisada	nos	artigos.	A	escolha	por	ela	devia-se	ao	 fato	de	 tratar-se	de	um	

jornal	impresso,	em	primeiro	lugar,	e	por	ser	a	principal	edição	impressa	do	Brasil	de	Fato	

–	que	possui	ainda	outros	jornais	estaduais.	Mais	uma	vez	o	corpus	escolhido	mostrava-se	

instável.	

Há,	ainda,	uma	outra	variável	relevante	que	é	a	participação	do	Estado	no	debate	em	

questão.	Trata-se	de	um	ator	não	previsto	inicialmente	como	parte	do	corpus,	mas	que	pode	

ser	 acrescentado	 de	 forma	 a	 ser	 possível	 uma	 triangulação	 Estado-mídia-sociedade	 na	

análise	do	debate	público	pesquisado.	Buscar	uma	forma	de	agregar	o	discurso	do	Estado	à	

pesquisa	é	outro	desafio	presente.	

De	 qualquer	 maneira,	 após	 ser	 definido	 o	 corpus,	 deverá	 ser	 realizado	 um	

mapeamento	e	caracterização	das	redes	de	comunicação	mobilizadas	em	torno	do	tema	e,	

em	seguida,	a	identificação	das	argumentações	e	representações	sobre	a	reforma	trabalhista	

e	os	direitos	do	trabalho	a	partir	desses	atores.	Mas	a	definição	de	um	corpus	que	dê	conta	

do	objeto	de	pesquisa	é,	de	fato,	o	principal	desafio	que	se	coloca	no	âmbito	empírico	da	

pesquisa.	
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A	CARTOGRAFIA	DA	CIDADE	E	O	ESTUDO	DO	
RIZOMA	URBANO	
	
Arion	Fernandes1	
Juliana	Petermann2		
	
Palavras-chave	
	
Cartografia.	Rizoma.	Cidade.	Publicidade.	Cotidiano.		
	

A	 discussão	 parte	 da	 ideia	 de	 cidade	 como	 espaço	 de	 participação	 e	 cenário	 de	

expressões,	sejam	elas	individuais	ou	coletivas,	públicas	ou	privadas,	institucionalizadas	ou	

não.	 Nesta	 discussão,	 damos	 foco	 nos	 transbordamentos	 das	 formas	 de	 comunicar	 e	

expressar	 que	 podem	 se	 dar	 tanto	 pela	 perspectiva	 publicitária	 -	 pelo	 aspecto	 criativo	

dessas	ações,	dando	atenção	quando	ocorrem	no	que	se	entende	de	espaço	público,	ou	seja,	

nos	ambientes	externos	do	urbano;	quanto	pela	atuação	dos	sujeitos	anônimos	do	cotidiano	

que	interferem	na	paisagem	urbana,	como	forma	de	se	expressar	utilizando	os	entremeios	

da	 cidade.	 Mas	 é	 importante	 salientar	 que	 a	 observação	 deste	 estudo	 tem	 o	 olhar	 da	

publicidade,	considerando	o	aspecto	criativo	do	campo	e	das	ações	realizadas	a	partir	dele,	

principalmente	no	que	 tange	as	outras	maneiras	de	 fazer	publicidade,	que	extrapolam	o	

circuito	 convencional	 e	 as	mídias	 institucionalizadas,	 desenvolvendo	 novas	maneiras	 de	

dizer.	É	o	que	entendemos	por	transbordamento,	que	vai	além	do	que	já	é	dado,	percorre	os	

caminhos	muitas	vezes	divergentes	ao	normal	para	se	fazer	efetivo.		

Dito	isso,	percebemos	na	cidade	essas	formas	acontecendo	e	se	desenvolvendo	nas	

potencialidades	 dos	 espaços	 públicos,	 servindo	 aos	 diversos	 objetivos,	 dependendo	 de	

quem	 as	 cria,	 sejam	 pessoas,	 coletivos,	 movimentos	 populares,	 marcas	 ou	 instituições	

públicas.	O	fato	é	que	a	cidade	está	cheia	de	mensagens,	não	só	as	de	fácil	reconhecimento	

enquanto	 comunicação,	mas	 também	de	outras	manifestações,	 por	 vezes	mais	 sutis,	 por	

vezes	mais	expressivas,	mas	presentes	nos	variados	recantos	da	cidade.	Ocorrem	sem	que	

precisem	estar	adequadas	a	padrões,	aproveitam	espaços	não	utilizados	pelas	formas	tidas	

como	tradicionais	ou	institucionais.	Ou	seja,	a	cidade	é	diversa,	na	sua	forma	de	existir	e	nos	

usos	 que	 fazem	 dela,	 por	 isso	 é	 importante	 a	 proposta	 de	 rizoma	 a	 partir	 da	 discussão	

metodológica	 da	 cartografia,	 pois	 oferece	 a	 base	 para	mapear	 a	 cidade	 e	 observá-la	 sob	
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diversas	 perspectivas,	 direcionando	 o	 olhar	 atento	 aos	 pontos	 de	 contato	 nos	 quais	

interagem	a	cidade,	a	publicidade	e	o	cotidiano.		

Assim,	o	estudo	busca	construir	a	narrativa	rizomática	da	cidade	como	mídia,	e	este	

artigo,	em	específico,	levanta	uma	questão	de	método,	ao	propor	a	discussão	da	cartografia	

como	 metodologia	 no	 desenvolvimento	 da	 dissertação	 de	 mestrado.	 De	 forma	 que,	 ao	

mesmo	tempo	em	que	apresenta	uma	discussão	metodológica,	este	artigo	é	também	parte	

do	método,	uma	vez	que	está	baseado	na	proposta	de	Virgínia	Kastrup	(2007)	e	configura-

se	como	processo	de	rastreio	da	pesquisa,	etapa	que	se	caracteriza	pela	aproximação	de	

diferentes	métodos	e	objetos	na	busca	de	reconhecer	as	potencialidades	do	estudo.	Com	

essa	proposta	em	vista,	coloca-se	como	objetivo	discutir	a	cartografia	como	metodologia	de	

estudo	da	cidade	e	o	conceito	de	rizoma	para	a	observação	dos	usos	criativos	que	são	feitos	

dos	espaços	públicos	urbanos.		

Para	tanto,	o	artigo	divide-se	em	dois	tópicos.	O	primeiro	trata	do	rizoma	urbano,	

numa	ideia	de	desenhar	o	rizoma	da	cidade	e	as	interconexões	que	se	estabelecem	a	partir	

da	vida	 cotidiana	e	dos	espaços.	A	perspectiva	 rizomática	é	 trabalhada	de	acordo	com	o	

conceito	de	Gilles	Deleuze	e	Félix	Guattari	(1995),	considerando	as	ramificações	que	partem	

de	 nós	 diversos	 e	 se	 alastram	 em	 direções	 variadas.	 Por	 meio	 desta	 perspectiva,	

entendemos	a	cidade	com	um	emaranhado	dessas	ramificações,	com	diferentes	pontos	que	

se	 desenvolvem	 no	 cotidiano	 urbano	 para	 formar	 a	 teia	 de	 conexões	 que	 caracteriza	 o	

contexto	da	cidade.	Pretende-se,	portanto,	trabalhar	esse	rizoma	da	cidade	como	objeto	de	

estudo,	buscando	na	complexidade	dessas	interconexões,	interpretar	o	espaço	urbano	como	

lugar	de	usos	e	práticas	que	emergem	das	ações	diárias	de	diferentes	atores.	Tais	usos	fazem	

sentido	ao	serem	vistos	sob	a	perspectiva	do	rizoma,	pois	esses	não	são	desconexos	do	todo	

que	compõe	a	vida	na	cidade.	Qualquer	ação	nos	pontos	desse	mapa	rizomático	pode	afetar	

outros	 pontos	 da	 cadeia	 e	 mover-se	 nas	 mais	 variadas	 direções,	 influenciar	 e	 alterar	

qualquer	 conexão	 do	mapa,	 estabelecendo-se	 a	 dinamicidade	 própria	 do	 rizoma.	 Assim	

como	o	rizoma,	a	cidade	é	viva,	aberta	e	modifica-se	constantemente,	justificando	a	escolha	

desse	conceito	para	mapear	os	aspectos	que	interessam	à	pesquisa,	uma	vez	que	“o	urbano	

corresponde	 a	uma	 forma	de	 encontro	 e	dispersão	dos	 elementos	da	 vida	 social:	 coisas,	

pessoas,	signos.	A	cidade	possui	uma	realidade	espessa	de	sentidos	relacionados	aos	seus	

habitantes”	(FONSECA,	2003,	p.	253).	Assim,	pensar	a	cidade	a	partir	dessa	forma	diversa,	

ativa	 e	 simbólica,	 enriquece	 o	 mapa	 de	 conexões	 criado	 pela	 observação	 do	 cotidiano	

urbano,	principalmente	quando	se	 tem	em	mente	que	esse	cotidiano	é	produto	de	ações	

individuais	e	coletivas,	que	vivem	e	transformam	as	linhas	do	rizoma	urbano.	Portanto,	a	

proposta	desse	tópico	é	conceituar	e	estabelecer	um	mapa	rizomático	da	cidade,	a	partir	das	

características	cotidianas	do	urbano	e	das	relações	com	os	usos	que	se	fazem	dos	espaços,	
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situando	o	objeto	da	pesquisa	como	o	rizoma	da	cidade.	Já	no	segundo	tópico,	discorremos	

sobre	o	estudo	cartográfico	da	cidade	em	si,	discutido	metodologicamente	a	adequação	da	

cartografia	 para	 a	 pesquisa.	 Tendo	 como	 base	 para	 o	 método,	 as	 quatro	 variedades	 de	

atenção	 da	 cartografia,	 propostas	 por	Kastrup	 (2007),	 os	 quais	 se	 iniciam	pelo	 rastreio,	

entendido	como	um	ponto	de	partida,	que	varre	o	campo,	localizando	possíveis	alvos	móveis	

da	 pesquisa;	 depois	 é	 o	 momento	 do	 toque,	 “sentido	 como	 uma	 rápida	 sensação,	 um	

pequeno	vislumbre,	que	aciona	em	primeira	mão	o	processo	de	seleção”	(KASTRUP,	2007,	

p.	19).	O	terceiro	momento	é	o	de	pouso,	entendido	como	uma	parada	mais	específica,	onde	

se	configura	o	campo	de	observação.	Finalmente,	o	quarto	momento	é	o	reconhecimento	

atento,	que	significa	perceber	e	entender	o	território	a	ser	observado.	Sob	essa	perspectiva,	

a	pesquisa	em	questão	encontra-se	em	fase	de	varredura	(rastreio),	por	isso	a	proposta	de	

discutir	questões	metodológicas	 como	 forma	de	 construir	 a	base	 teórico-metodológica	 e	

também	 configurar	 o	 objeto	 e	 os	 rumos	 da	 pesquisa.	 A	 escolha	 por	 essa	 perspectiva	

metodológica	se	dá	pela	sua	característica	aberta,	na	qual	o	objeto	pode	se	constituir	no	

decorrer	do	processo,	bem	como	a	possibilidade	de	interlocução	entre	diferentes	métodos	

e	técnicas,	também	porque	a	cartografia	“trabalha	com	a	atribuição	de	sentidos	em	relação	

aos	percursos	de	uma	investigação,	uma	leitura	particularizada	(...)	que	considera	saberes	

diversos,	e	outras	tantas	informações	e	expressões	como	inventores	da	complexa	condição	

humana	nos	devires	da	produção	de	conhecimento”	(KIRST	et	al.,	2003,	p.	100).		Essa	ideia	

é	corroborada	por	Mairesse	(2003,	p.	260)	quando	ela	diz	que	“a	pesquisa,	em	seu	sentido	

social,	se	realizada	como	uma	viagem	por	outros	universos	de	significação	que	convoca	um	

olhar	 sobre	 as	 paisagens,	 estabelecendo	 uma	 nova	 interface	 com	 o	 mundo	 e	 com	 os	

sujeitos”.	 Além	 disso,	 a	 ideia	 de	 desenhar	 um	mapa	 a	 partir	 da	 cartografia	 enriquece	 o	

panorama	 do	 contexto	 urbano	 com	 suas	 conexões,	 trocas	 e	 ramificações,	 facilitando,	

inclusive	visualmente,	identificar	os	pontos	de	intensidades	desse	mapa.	Em	suma,	“a	tarefa	

do	cartógrafo	social	é	a	de	acompanhar	os	movimentos”	(MAIRESSE,	2003,	p.	270),	estudar	

o	objeto	em	sua	 característica	mutável,	 como	algo	que	não	está	 estático	aguardando	 ser	

pesquisado,	mas	continua	acontecendo	independente	de	qualquer	observação.	Outro	ponto	

importante	na	escolha	é	a	compreensão	de	que	a	cidade,	especialmente	quando	entendida	

como	 rizoma,	 possui	 em	 sua	 essência	 a	 dinamicidade	 e	 o	 movimento	 orgânico,	 sem	

necessariamente	seguir	algum	padrão	de	transformação	ou	desenvolvimento,	acontecendo	

diariamente,	em	atuações	ou	de	maior	escala	ou	anônimas	e	cotidianas.		

Tal	 vivacidade	 é	 o	 que	 aproxima	o	método	 cartográfico	 do	 objeto	 rizomático	 em	

questão.	 A	 cartografia	 é	 viva	 e	 constante,	 visual	 e	 multidisciplinar,	 possibilita	 ao	

pesquisador	 tanto	 se	 inserir	 no	 objeto,	 quanto	 observá-lo	 a	 certa	 distância.	 Ademais,	 a	

cartografia	 incentiva	 a	 capacidade	 inventiva,	 priorizando	 que	 o	 percurso	 possibilite	
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descobertas	e	novas	maneiras	de	fazer	pesquisa,	remodelando	e	integrando	métodos,	dando	

atenção	a	outras	direções.	Pensar	a	cidade,	e	suas	manifestações	de	criatividade,	tanto	como	

rizoma,	 quanto	 objeto	 a	 ser	 observado	 sob	 essa	 ótica	 cartográfica	 tem	 sentido	 quando	

percebemos	 as	modificações	 que	 ocorrem	a	 todo	 tempo	no	 contexto	 urbano	 e	 como	 ela	

absorve	inúmeras	manifestações	humanas	e	sociais,	sendo	o	lugar	de	acontecimentos,	de	

discursos	múltiplos	e	plataforma	de	muitas	maneiras	de	comunicação.		

Ao	 traçar	 o	mapa	 rizomático	 da	 cidade,	 nos	 interessas	 as	 conexões	 do	 cotidiano	

urbano,	 com	 os	 espaços	 públicos	 e	 com	 os	 usos	 que	 ocorrem	 desses	 na	 tentativa	 de	

comunicar,	sem	perder	de	vistas	as	demais	linhas	que	esses	encontros	geram.		
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POSSIBILIDADES	E	LIMITAÇÕES	NA	
ELABORAÇÃO	DO	ESTADO	DA	ARTE	DA	
PESQUISA	
	
Doraci	Masiero	Jacobus1		
	
Palavras-chave		
Pesquisa	em	Comunicação.	Metodologia.	Estado	da	Arte.	Pesquisa	da	pesquisa		
	

Na	pesquisa	acadêmica	para	produção	de	uma	dissertação	ou	tese,	a	elaboração	do	

Estado	da	Arte	ganha	relevância	por	permitir	ao	pesquisador	situar,	concatenar	e	justificar	

sua	proposta	no	campo	de	estudos	a	qual	pertence	e	valer-se	dos	conhecimentos	recentes	

produzidos	por	seus	pares.		A	literatura	que	orienta	a	elaboração	do	Estado	da	Arte	na	área	

de	 Comunicação,	 tanto	 no	 viés	 teórico	 como	 no	 prático,	 é	 escassa	 e	 a	 definição	 dos	

procedimentos	adequados	é	potencial	fonte	de	dúvidas	e	incertezas,	especialmente	para	os	

pesquisadores	que,	pela	primeira	vez,	aventuram-se	na	execução	de	um	trabalho	acadêmico	

de	 pós-graduação.	 Este	 trabalho	 analisa	 a	 contribuição	 dessa	 etapa	 e	 relata	 o	 processo	

seguido	para	a	elaboração	do	quadro	de	Estado	da	Arte	da	pesquisa	de	mestrado	intitulada	

“A	representação	da	ciência	na	revista	Ciência	Hoje	das	crianças	(CHC)	-	(1986-2016)”,	em	

fase	 de	 finalização.	 A	 proposta	 é	 apresentar	 as	 opções	 selecionadas	 para	 essa	 pesquisa,	

propondo	 o	 compartilhamento	 e	 a	 discussão	 de	 outras	 visões,	 formas	 e	 soluções	

encontradas	por	outros	acadêmicos	em	suas	investigações.		

Um	projeto	de	pesquisa	ganha	relevância	por	sua	originalidade,	mas	também	pela	

sua	 capacidade	 de	 interlocução	 com	 outros	 trabalhos	 de	 sua	 área.	 	 Assim,	 conhecer	 o	

panorama	geral	de	pesquisas	afins	ao	projeto,	através	da	elaboração	do	chamado	Estado	da	

Arte	 (FERREIRA,	 2002;	 ROMANOWSKI	 e	 ENS,	 2006),	 ou	 Estado	 do	 Conhecimento	

(FERREIRA,	2002;	ANDRÉ,	2009),	ou	ainda	pesquisa	da	pesquisa	(BONIN,	2008),		se	justifica	

como	uma	das	primeiras	etapas	a	serem	cumpridas.		

Esta	prática	metodológica	se	propõe	a	mapear	e	discutir	a	produção	acadêmica	em	

diferentes	campos	do	conhecimento,	com	o	intuito	de	identificar	aspectos	e	dimensões	que	

têm	 sido	 privilegiados	 em	 diferentes	 épocas	 e	 lugares	 e	 as	 condições	 de	 produção	 de	

dissertações,	teses,	publicações	em	periódicos	e	comunicações	em	anais	de	congressos	e	de	

seminários	(FERREIRA,	2002).		
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Grande	 do	 Sul	 (PPGCOM/UFRGS),	 vinculada	 à	 Linha	 de	 Pesquisa	 Mediações	 e	 Representações	 Culturais	 e	
Políticas.	Orientadora:	Profª.	Doutora	Ana	Cláudia	Gruszynski.		
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Romanowski	 e	 Ens	 (2006,	 p.	 39)	 enfatizam	a	 contribuição	 coletiva	 oferecida	por	

esses	trabalhos	de	caráter	inventariante	e	descritivo	que,	em	forma	de	artigos	ou	catálogos,	

servem	de	referência	à	comunidade	de	pesquisadores.	Através	deles	é	possível:	

Identificar	 os	 aportes	 significativos	 da	 construção	 da	 teoria	 e	 prática	
pedagógica,	 apontar	 as	 restrições	 sobre	 o	 campo	 em	 que	 se	 move	 a	
pesquisa,	 as	 suas	 lacunas	 de	 disseminação,	 identificar	 experiências	
inovadoras	investigadas	(...).	

O	processo	também	contribui	para	a	autoconstrução	do	pesquisador	que	elabora	o	

Estado	da	Arte	para	sua	própria	dissertação	ou	tese,	pois,	ao	desdobrar	e	analisar	o	produto	

de	pesquisas	anteriores,	mais	recentes	e,	provavelmente,	ainda	não	incorporadas	às	leituras	

de	 referência,	 potencializa	 seu	 aprendizado	 metodológico.	 Avançando	 a	 partir	 da	

experiência	 pregressa,	 o	 investigador	 também	 se	 previne	 sobre	 os	 obstáculos	 ou	

limitadores	com	os	quais	outros	já	se	defrontaram.	

O	 conhecimento	 de	 um	 campo	 constrói-se	 contínua	 e	 progressivamente,	 ora	

apoiando	e	complementando	o	já	investigado,	ora	questionando	o	proposto	anteriormente.	

Afirma	Bonin	que:		

A	pesquisa	da	pesquisa	torna-se,	por	conseguinte,	uma	prática	relevante	
para	 tomar	 contato	 com	 esta	 produção,	 a	 fim	 de	 que	 as	 novas	
investigações	 contemplem	 e	 considerem	 estes	 desenvolvimentos	 e	
aquisições	e	busquem	efetivamente	avançar	com	e	a	partir	deles.	(BONIN,	
2008,	p.123,	grifos	da	autora).		

Nesse	 sentido,	 um	 pesquisador	 pode	 amparar-se	 no	 cabedal	 de	 produções	 dos	

pesquisadores	 que	 o	 antecederam,	 mas	 deve	 avaliar	 criticamente	 esses	 subsídios	 e	 a	

contribuição	que	seu	próprio	trabalho	pode	agregar.	 	Não	se	trata	apenas	de	identificar	a	

produção,	 mas	 avançar	 em	 sua	 análise	 e	 categorização	 (ROMANOWSKI	 E	 ENS,	 2006),	

processo	que	envolve	práticas	quantitativas	e	qualitativas,	compilação	de	dados	associada	

à	reflexão	aprofundada,	colocando	a	pesquisa	“em	diálogo	tenso	com	a	produção	do	campo”	

(BONIN,	2008,	p.	122).	

A	disponibilização	digital	das	produções	acadêmicas	e	a	transposição	de	periódicos	

para	o	meio	digital,	atualmente,	facilitou	sobremaneira	a	localização	e	o	acesso	a	materiais	

que	 antes	 precisavam	 ser	 buscados	 em	 catálogos	 impressos	 ou	 em	 CD-ROMs,	 suportes	

físicos	 que	 continham,	 basicamente,	 os	 dados	 de	 autoria	 e	 um	 resumo	 da	 pesquisa.	 	 O	

conteúdo	completo	só	poderia	ser	obtido	junto	às	bibliotecas,	um	processo	dispendioso	e	

lento	que	limitava	a	difusão	das	informações.		

Hoje,	superada	essa	barreira,	é	o	contínuo	incremento	no	número	de	produções	que	

apresenta-se	 como	 um	 desafio.	 A	 reunião	 e	 sistematização	 dos	 acervos	 através	 de	



	

	 40	

repositórios	digitais	oferece	a	possibilidade	de	concentrar	as	buscas	e	acessar	diretamente	

os	textos	completos,	otimizando	o	tempo.	

Antes	de	recorrer	aos	repositórios,	no	entanto,	é	importante	definir	o	problema	de	

pesquisa	para,	através	dele,	identificar	os	grandes	temas	que	nortearão	a	investigação.	Os	

temas	sugerirão	os	descritores	(palavras-chave),	pelos	quais	buscaremos	o	conteúdo.	Sendo	

a	pesquisa	um	processo	dinâmico,	revisões	futuras	no	problema	podem	determinar	novas	

buscas.		Também	caberá	delimitar	se	nossa	busca	se	concentrará	em	repositórios	nacionais	

ou	será	ampliada	para	catálogos	internacionais.	Por	fim,	a	localização	dos	materiais	nestes	

repositórios	 depende	 do	 conhecimento	 de	 algumas	 regras	 básicas	 sobre	 seu	

funcionamento2.		

Para	 nosso	 levantamento	 de	 teses	 dissertações	 selecionamos	 dois	 repositórios	

nacionais:	a	base	de	dados	de	Teses	e	Dissertações	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	

Pessoal	 de	 Nível	 Superior	 (CAPES)3,	 a	 mais	 antiga	 e	 completa4,	 e	 a	 Biblioteca	 Digital	

Brasileira	 de	 Teses	 e	 Dissertações	 (BDTD)5,	 do	 Instituto	 Brasileiro	 de	 Informação	 em	

Ciência	 e	 Tecnologia	 (IBICT).	 Além	 deles,	 também	 exploramos,	 através	 do	 Sistema	 de	

Automação	de	Bibliotecas	(SABi)6,	o	acervo	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	

(UFRGS).	As	publicações	recentes	em	periódicos	foram	consultadas	na	base	disponibilizada	

pela	CAPES.		Um	olhar	aos	anais	dos	últimos	grandes	eventos	da	comunicação	no	país,	no	

nosso	 caso	 o	 Intercom7	 e	 SBPJor8,	 não	 ofereceram	 perspectivas	 inovadoras.	 Esse	

procedimento	é	sempre	aconselhável,	mas	particularmente	útil	quando	trabalhamos	com	

um	objeto	de	pesquisa	de	existência	recente.	

Definimos	 as	 palavras-chave	 “Ciência	Hoje	 das	 Crianças”,	 “jornalismo	 de	 revista”,	

“jornalismo	 científico”,	 “jornalismo	 infantil”	 e	 “jornalismo	 para	 crianças”,	 buscando	 dar	

conta	do	objeto	empírico	de	investigação	e	dos	termos	que	circunscrevem	a	construção	do	

objeto	teórico	do	projeto	proposto.		

Na	base	da	CAPES	foram	utilizados	recursos	de	filtragem	como	o	uso	da	expressão	

entre	aspas	-	que	permite	pinçar	apenas	os	resultados	em	que	todas	as	palavras	aparecem	

juntas	e	na	ordem	indicada	-	os	conectores	(AND,	OR	e	NOT)	e	os	critérios	de	seleção	por	

																																																													
2	Os	portais	dos	repositórios	disponibilizam	informações	sobre	seu	uso.	A	Capes	oferece	também	treinamentos	
on-line	e	gratuitos	sobre	os	recursos	disponibilizados	no	Portal	de	Periódicos.	
3		http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/		
4	Segundo	o	portal	da	CAPES:		“O	Banco	de	Teses	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	
Superior	(Capes)	reúne	458.657	resumos	de	teses	(abstract).	Parte	do	Portal	de	Periódicos	da	Capes,	o	banco	é	
uma	ferramenta	de	busca	e	consulta,	com	resumos	relativos	a	teses	e	dissertações	defendidas	desde	1987.	As	
informações	são	fornecidas	diretamente	à	Capes	pelos	programas	de	pós-graduação,	que	se	responsabilizam	
pela	veracidade	dos	dados”	(CAPES,	2017).	
5		http://bdtd.ibict.br/vufind/		
6	https://sabi.ufrgs.br/F?RN=138777494	
7	Intercom:	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação.			
8	SBPJor:	Encontro	Nacional	de	Pesquisadores	em	Jornalismo	
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ano,	 autor,	 orientador,	 banca	e	outros,	 que	podem	ser	 selecionados	de	acordo	 com	cada	

proposta.	

O	processo	de	 localização	na	BDTD	é	semelhante	ao	da	CAPES,	o	que	 justificou	a	

utilização	dos	mesmos	critérios	de	busca.		Na	base	do	SABi/UFRGS,	através	da	seleção	de	

“Catálogos”,	é	possível	 localizar	Teses	e	Dissertações.	 Já	nesse	segmento,	com	a	opção	de	

Palavras	 Adjacentes	 acionada,	 é	 permitida	 a	 seleção	 de	 materiais	 em	 que	 as	 palavras	

digitadas	sejam	resgatadas	quando	aparecerem	em	sequência.		

Para	 cada	 uma	 das	 bases,	 os	 mesmos	 termos	 foram	 pesquisados	 e	 os	 textos	

encontrados	foram	compilados	em	quadros	elaborados	em	Excel,	por	descritores	(palavras-

chave).	 	 Após	 a	 exclusão	 de	 ocorrências	 repetidas	 e	 a	 seleção	 através	 das	 leituras	 dos	

resumos,	 resultaram	 49	 indicações	 que	 foram	 analisadas	 em	 seu	 conteúdo	 integral.	 As	

palavras-chave	oferecem	uma	primeira	proposta	de	 organização,	mas	novas	 associações	

podem	 ser	 adotadas:	 pelas	 metodologias	 selecionadas	 ou	 semelhança	 entre	 objetos	 ou	

orientação	 teórica	 dos	 textos	 localizados.	 Essas	 produções	 foram	 listadas,	 com	 dados	 e	

breve	 resumo,	 em	 um	Quadro	 de	 Teses	 e	 Dissertações	 –	 Estado	 da	 Arte,	 incluído	 como	

apêndice	no	projeto	de	Qualificação.		

Na	 leitura	 analítica	 dos	 textos,	 exploramos	 similaridades	 quanto	 ao	 objeto	 de	

estudo,	abordagens	teóricas	ou	metodologia	ou,	ainda,	propostas	que	fornecessem	pistas	

para	adoção	de	algum	viés	diferenciado	em	nossa	investigação.	Também	nos	movemos	pelo	

intuito	de	identificar	novos	autores	a	serem	acrescentados	ao	nosso	referencial	teórico	e	

núcleos	 de	 estudo	 ou	 instituições	 de	 ensino	 que	 concentram	 esforços	 em	 investigações	

familiares	à	nossa	temática.			

Após	as	leituras	completas,	foram	selecionados	26	textos	que	realmente	ofereciam	

contribuições	 à	 nossa	proposta.	 Eles	 foram	apresentados	 individualmente	no	Projeto	 de	

Qualificação	e	incorporados	à	nossa	bibliografia.		

O	Estado	da	Arte	conta	a	história	da	produção	em	um	determinado	momento,	sendo,	

portanto,	 limitado	 pelo	 recorte	 temporal	 e	 temático.	 Além	 disso,	 ele	 não	 é	 uma	 etapa	

estanque;	seu	produto	é	passível	de	revisão	e	complementação	a	qualquer	momento,	pela	

descoberta	de	novos	trabalhos	ou	pelo	redirecionamento	da	pesquisa.	Estas	circunstâncias	

podem	 gerar	 ansiedade,	 angústia	 e	 a	 percepção	 de	 que	 esforço	 e	 resultado	 são	 sempre	

incompletos	e	inacabados.	Assim,	é	importante	atuarmos	com	a	consciência	de	que	toda	e	

qualquer	busca	empreendida	terá	limitações.	É	indispensável	registrar,	com	muita	clareza,	

como	 procedeu-se	 ao	 levantamento;	 que	 bases	 foram	 consultadas	 e	 porque	 	 	 foram	

escolhidas;	 o	 período	 em	 que	 foram	 realizadas	 as	 buscas	 e	 as	 palavras-chaves	 que	 as	

orientaram.	Mais	do	que	atender	à	condição	científica	de	reprodutibilidade,	a	descrição	do	
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processo	servirá	de	norte	para	aqueles	que,	a	partir	da	leitura,	desejem	construir	caminhos	

semelhantes	em	sua	investigação.		
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Palavras-chave	
Cidade.	Representações.	Estudos	Culturais.	
	

A	cidade	é	o	espaço	público	de	convivência	onde	estabelecemos	boa	parte	de	nossas	

relações	 sociais,	 atribuímos	 significados	 aos	 seus	 elementos	 e	 interagimos	 com	 o	 outro.	

Estudá-la	vai	muito	além	de	 investigar	sua	arquitetura	ou	história,	pois	refletir	sobre	ela	

requer	 a	 sensibilidade	 de	 considerar	 as	 relações	 de	 poder,	 as	 interações	 e	 as	 práticas	

socioculturais	 que	 nela	 se	 desenvolvem.	 Para	 entender	 tais	 fenômenos,	 é	 fundamental	

compreender	as	representações	que	os	cidadãos	possuem	sobre	ela,	pois	elas	orientam	as	

ações	 dos	 sujeitos	 perante	 a	 cidade.	 Tais	 representações	 são	 construídas	 em	 contextos	

culturais	específicos,	sendo	a	cultura	elemento	norteador	desse	processo.	

O	presente	estudo	trata	das	contribuições	dos	estudos	culturais	para	a	pesquisa	das	

representações	 sobre	 a	 cidade,	 orientando-se	 pela	 seguinte	 questão:	 de	 que	 modo	 os	

estudos	culturais	contribuem	para	a	reflexão	sobre	a	construção	das	representações	sobre	

a	 cidade?	 Trata-se	 de	 um	 estudo	 teórico	 que	 utiliza	 método	 bibliográfico,	 objetivando	

discutir	 de	 que	modo	 os	 estudos	 culturais	 auxiliam	 na	 reflexão	 sobre	 a	 construção	 das	

representações	 sobre	 a	 cidade,	 articulando	 perspectivas	 britânicas	 e	 latino-americanas	

desses	textos.	

O	 aporte	 teórico	 dos	 estudos	 culturais	 nas	 pesquisas	 de	 representações	 sobre	 a	

cidade	 se	 justifica	 pelo	 fato	 de	 eles	 serem,	 conforme	 Stuart	 Hall,	 altamente	 contextuais,	

variáveis,	 flexíveis	 e	 críticos,	 orgulhando-se	 de	 não	 seguir	 nenhuma	 doutrina	 ou	

metodologia	 “aprovada	 pela	 casa”	 (SCHULMAN,	 2004),	 características	 que	 julgamos	

essenciais	 para	 as	 reflexões	 a	 respeito	 dos	 fenômenos	 urbanos.	 Além	 disso,	 sendo	

fundamentalmente	 contextuais,	 tais	 estudos	 não	 corroboram	 com	 perspectivas	

homogeneizadoras,	como	as	que	defendem	que	o	mundo	está	se	tornando	um	lugar	único,	

com	particularidades	e	diferenças	locais	apagadas	(HALL,	1997a).	

Em	vez	disso,	os	estudos	culturais	compreendem	que	processos	como	a	globalização	

ocorrem	mundialmente	distribuídos	de	 forma	 irregular.	Eles	consideram	que	as	culturas	

																																																													
1	Doutorando	orientado	pelo	Prof.	Dr.	Valdir	Jose	Morigi,	da	linha	de	pesquisa	Mediações	e	Representações	
Culturais	e	Políticas	do	PPGCOM/UFRGS.	
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estão	em	constante	transformação	em	decorrência	desses	processos,	mas	“[...]	o	ritmo	da	

mudança	é	bastante	diferente	nas	diferentes	localidades	geográficas.”	(HALL,	1997a,	p.	22).	

Essa	 concepção	 é	 rica	 para	 os	 estudos	 de	 representações	 sobre	 o	 ambiente	 urbano,	 na	

medida	em	que	cada	cidade	é	única,	com	características	próprias	e	formas	de	apropriação	e	

representação	que	lhe	são	particulares.	

No	 âmbito	 dos	 estudos	 culturais,	 as	 pesquisas	 de	 representações	 sobre	 a	 cidade	

podem	inserir-se	no	circuito	da	cultura	proposto	por	Stuart	Hall,	com	ênfase	para	a	instância	

de	 representação,	 pois	 o	 interesse	 é	 compreender	 os	 aspectos	 relacionados	 às	

representações	sobre	a	cidade.	Nesse	sentido,	lembramos	o	conceito	de	representação	na	

concepção	do	autor:	para	Hall	(1997b,	p.	2),	“[...]	representação	é	a	produção	de	sentido	pela	

linguagem	 [...]”,	 sendo	 essencial	 no	 processo	 de	 produção	 e	 troca	 de	 sentidos	 entre	 os	

membros	 de	 uma	 cultura	 e	 envolvendo	 o	 uso	 da	 linguagem,	 de	 signos	 e	 imagens	 que	

respondem	por	coisas	ou	as	representam.	Tal	perspectiva	compreende	que	é	a	sociedade	

que	faz	as	coisas	terem	sentido,	uma	vez	que	os	objetos	e	fenômenos	não	possuem	sentido	

fixo,	final	ou	verdadeiro	por	si	só.	

Cabe	 lembrar	 que	 essa	 é	 uma	 visão	 que	 conecta	 a	 representação	 à	 cultura.	 Hall	

(1997a)	considera	a	“virada	cultural”	um	movimento	importante	de	renovação	do	conceito	

de	 cultura,	 passando	 a	 compreendê-la	 a	 partir	 das	 caracterizações	 dos	 modos	 de	 vida	

comuns	aos	coletivos	de	pessoas.	A	virada	cultural	apreende	a	cultura	como	uma	condição	

constitutiva	da	vida	social,	provocando	uma	mudança	paradigmática	nesses	estudos.	

Os	estudos	culturais	 também	lançam	um	olhar	cuidadoso	sobre	a	relação	entre	o	

social	 e	 o	 psíquico,	 elementos	 que	 se	 entrecruzam	 na	 construção	 das	 representações.	

Conforme	 Hall	 (1997a),	 os	 estudos	 culturais	 consideram	 a	 centralidade	 da	 cultura	 na	

formação	da	subjetividade,	da	identidade	e	do	sujeito	como	ator	social.	A	identidade,	para	

ele,	é	construída	no	interior	da	representação,	por	meio	da	cultura,	o	que	significa	que	ela	

não	 é	 estanque,	 formando-se	 através	 de	 processos	 de	 identificação.	 Abordando	

especificamente	a	questão	do	lugar,	García	Canclini	(2009)	afirma	que	o	bairro,	a	cidade	e	a	

nação	 são	 cenários	 de	 identificação,	 produção	 e	 reprodução	 cultural.	 Essas	 abordagens	

possibilitam	compreendermos	de	que	modo	os	 cidadãos	 constroem	suas	 representações	

sobre	a	cidade	a	partir	dos	processos	de	identificação	formados	na	experiência	urbana.	

Os	 estudos	 culturais	 possibilitam	 uma	 visão	 complexa	 a	 respeito	 da	 cultura.	 No	

hibridismo	 cultural	 de	 García	 Canclini	 (2013)	 encontramos	 o	 viés	 necessário	 para	

compreender	o	quanto	nossas	representações	são	constituídas	por	diferentes	elementos,	

oriundos	 da	 cultura	 erudita,	 popular	 e	 de	 massa.	 O	 autor	 compreende	 que,	 na	

contemporaneidade,	os	discursos	sobre	as	“culturas	puras”	já	não	são	mais	cabíveis,	pois	o	

culto,	 o	 popular	 e	 o	 massivo	 encontram-se	 mesclados	 em	 nossas	 práticas	 cotidianas.	 A	
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respeito	do	papel	da	cidade	nesse	processo,	o	autor	declara:	“A	sociabilidade	híbrida	que	as	

cidades	contemporâneas	 induzem	nos	 leva	a	participar	de	 forma	 intermitente	de	grupos	

cultos	 e	 populares,	 tradicionais	 e	 modernos.”	 (GARCÍA	 CANCLINI,	 2013,	 p.	 354).	 Esse	

aspecto	 fortalece	 a	 concepção	 da	 cidade	 como	 espaço	 de	 interação,	 identificação	 e	

diferenciação,	realçando	a	complexidade	inerente	às	suas	representações.	

As	 experiências	 de	 interação	 com	 a	 cidade	 influenciam	 na	 formação	 de	 nossas	

identidades,	 ou	 seja:	 ao	 nos	 apropriarmos	 de	 elementos	 do	 espaço	 urbano,	 estamos	

formando	nossa	identidade.	Conforme	Silva	(2000),	a	representação	ocupa	lugar	central	na	

teorização	 sobre	 a	 identidade,	 sendo	 a	 sua	 construção	 um	 ato	 tanto	 simbólico,	 quando	

social.	O	autor	destaca	que	a	identidade	é	formada	também	por	processos	de	diferenciação	

–	afinal	de	contas,	identificar-se	com	alguma	coisa	implica	em	não	se	identificar	com	outras,	

em	um	movimento	de	inclusão	e	exclusão.	No	estudo	das	representações	sobre	a	cidade,	tal	

perspectiva	 evidencia	 que	 as	 representações	 são	 sempre	 formadas	 por	 processos	 de	

seleção,	ou	seja,	há	elementos	que	permanecem	ocultos	em	todo	tipo	de	representação.	

Pesquisar	as	representações	sobre	a	cidade	requer	também	refletir	sobre	o	papel	

desempenhado	pelos	meios,	tendo	em	vista	as	representações	que	os	produtos	midiáticos	

reforçam.	García	Canclini	(2009)	alerta	que	os	estudos	da	cultura	precisam	convergir	com	

os	estudos	sobre	comunicação.	Nesse	mesmo	viés,	Caune	(2014)	entende	que,	se	a	cultura	

é	um	acontecimento	social,	não	existe	cultura	a	não	ser	quando	manifestada,	transmitida	e	

vivenciada	pelos	indivíduos.	Sendo	assim,	para	compreender	a	cultura,	precisamos	analisar	

os	modos	de	transmissão	dela.	

Nessa	perspectiva,	acreditamos	ser	importante	estudar	também	a	informação	que	é	

divulgada	pelos	meios	de	 comunicação.	 Cultura	 e	 comunicação,	 conforme	Caune	 (2014),	

estruturam	as	relações	entre	indivíduos	e	sociedade,	pois	a	comunicação	sempre	contribuiu	

na	 construção	 do	 espaço	 público	 e	 na	 orientação	 das	 relações	 sociais,	 bem	 como	 na	

elaboração	dos	conteúdos	do	pensamento.	Desse	modo,	entendemos	que	as	 informações	

veiculadas	pela	mídia	auxiliam	na	formação	das	representações	que	os	indivíduos	formam	

a	respeito	do	ambiente	urbano.	

Os	 estudos	 culturais	 se	 destacam	 pela	 centralidade	 que	 dão	 ao	 processo	

comunicacional	 na	 formação	 da	 cultura.	 Partindo	 do	 pressuposto	 de	 que	 informação	 e	

comunicação	 influenciam	em	nossas	 representações,	 a	 pertinência	dos	 estudos	 culturais	

está	 no	 fato	 de	 eles	 refletirem	 sobre	 “[...]	 o	 lugar	 estratégico	 que	 passou	 a	 ocupar	 a	

comunicação	na	configuração	dos	novos	modelos	de	sociedade	 [...]”	 (MARTÍN-BARBERO,	

2003,	 p.	 13).	 O	 autor	 compreende	 que	 os	 meios	 não	 se	 limitam	 a	 veicular,	 traduzir	 ou	

substituir	 representações	 existentes,	 mas	 constituem	 uma	 cena	 fundamental	 da	 vida	

pública.	
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Através	 da	 articulação	 entre	 conceitos	 como	 representação,	 cultura,	 identidade,	

hibridismo	e	mediação	cultural,	o	aporte	teórico	dos	estudos	culturais	permite	uma	visão	

heterogênea	a	respeito	dos	processos	de	construção	das	representações	que	dão	sentido	e	

norteiam	as	práticas	socioculturais	dos	sujeitos	em	interação	com	a	cidade.	Nesse	processo,	

o	viés	da	comunicação	está	constantemente	presente,	na	medida	em	que	tais	representações	

são	produzidas	e	reproduzidas	pela	agenda	da	mídia.	

O	estudo	das	representações	sobre	a	cidade	requer	o	cuidado	de	prestar	atenção	a	

como	os	cidadãos	a	compreendem,	em	um	processo	contínuo	de	identificação.	A	identidade	

e	 a	 cultura	 são	 permeadas	 pela	 comunicação,	 enquanto	mediadora	 de	 informações	 que	

influenciam	nossas	representações,	fortalecendo	determinadas	imagens	sobre	o	ambiente	

urbano.	A	formação	dessas	representações	é	fruto	da	interação	entre	os	cidadãos	e	a	cidade,	

sendo	que	a	mídia	atua	nesse	processo.	Em	um	mundo	globalizado,	as	representações	que	

temos	sobre	o	ambiente	urbano,	sobre	o	outro	e	sobre	nós	mesmos	são	fundamentais	para	

nossa	formação	cidadã.	

Enquanto	conjunto	flexível	de	teorias,	os	estudos	culturais	podem	ser	apropriados	

de	diferentes	 formas	nas	reflexões	sobre	nossas	práticas	socioculturais.	Conclui-se	que	a	

opção	de	pesquisar	a	cidade	a	partir	da	instância	de	representação	é	uma	escolha	acertada,	

pois,	conforme	exposto	nesse	texto,	o	conceito	de	representação	permite	cercar	os	objetos	

de	estudo	a	partir	de	diferentes	perspectivas	teóricas.	Isso	porque	a	representação	permeia	

nossa	cultura,	está	presente	em	nossas	práticas	comunicacionais,	atuando	nos	processos	de	

hibridização	e	mediação	cultural,	além	de	influenciar	em	nossa	construção	identitária.	
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A	PESQUISA	EXPLORATÓRIA	NO	PROCESSO	
METODOLÓGICO	
	
Yvets	Morales	Medina1		
	
Palavras-chave	
Pesquisa	exploratória.	Empírico.	Metodologias.	Objeto	empírico.	
	

O	 trabalho	 que	 apresento	 é	 uma	 reflexão	 e	 inquietação	 sobre	 a	 abordagem	 da	

pesquisa	exploratória	no	processo	metodológico,	como	procedimento	que	ajuda	a	pensar	os	

problemas\objetos	e	fazer	o	recorte	da	pesquisa.	Para	o	desenho	da	pesquisa	e	para	pensar	

o	 percurso	metodológico	 é	 importante	 entender	 as	 potencialidades	 que	 tem	 a	 pesquisa	

exploratória	 nos	 processos	 de	 reconhecimento,	 aproximação	 e	 construção	 do	 objeto	

empírico	 de	 referência.	 As	 aproximações	 empíricas	 exploratórias	 se	 constituem	 nos	

procedimentos	 para	 olhar,	 experimentar,	 reconstruir,	 refletir	 de	 modo	 abrangente	 os	

problemas\objetos	que	vão	ser	problematizados	na	pesquisa	em	comunicação.	

No	 contexto	 da	 pesquisa	 exploratória	 é	 interessante	 refletir	 sobre	 os	 arranjos	

metodológicos,	os	procedimentos,	recursos	e	estratégias	que	vão	ser	compartilhadas	com	

pessoas	 ou	 grupos	 de	 pessoas	 que	 participaram	 no	 processo	 de	 investigação.	 Se	

problematiza	então	os	modos	em	que	o	pesquisador	vai	gerar	laços	e	interagir	com	pessoas	

que	 possivelmente	 não	 conhece,	 e	 que	 em	 dinâmicas	 cotidianas	 se	 estabeleceram	 os	

vínculos	de	simpatia,	empatia,	confiança	para	facilitar	os	primeiros	contatos	até	chegar	a	

um	 engajamento,	 envolvimento,	 cumplicidade	 e	 respeito	mútuo	 de	 longo	 tempo,	 já	 que	

como	 pesquisador	 vai	 ter	 o	 privilégio	 de	 acessar	 as	 experiências,	 vivências,	 lembranças	

pessoais	que	podem	se	tornar	conversações	muito	íntimas	e	sensíveis,	ou	seja,	as	pessoas	

vão	 confiar	 trechos	 de	 sua	 vida.	 Portanto,	 é	 preciso	 ter	 a	 clareza	 ética,	 a	 percepção,	 o	

conhecimento	metodológico	(por	nomear	algumas	condições	do	pesquisador)	para	saber	os	

limites	com	os	quais	vai	lidar	quando	interage	com	sujeitos.	Assim	é	possível	pensar	junto	

com	Eclea	Bossi	que	“uma	pesquisa	é	um	compromisso	afetivo,	um	trabalho	ombro	a	ombro	

com	o	sujeito	da	pesquisa”	(Bossi,	1994,	p.	38).	

Então	é	preciso	gerar	relações	de	confiança	e	cumplicidade,	como	processos	que	se	

constroem	 no	 devir	 da	 cotidianidade,	 mediante	 o	 trabalho	 conjunto,	 compartilhado	 de	

momentos	pessoais,	familiares.	Neste	caso	o	pesquisador	não	é	um	escavador	de	dados,	o	

pesquisador	 se	 constitui	 num	 sujeito	 mediador	 que	 em	 parceria	 com	 o	 outro	 (sujeito	

																																																													
1	 Estudante	 do	 Mestrado	 do	 PPGCC	 -	 UNISINOS.	 Linha	 de	 pesquisa	 3:	 Cultura,	 Cidadania	 e	 Tecnologias	 da	
Comunicação.	Orientador:	Professor	Dr.	Efendy	Maldonado.	Comunicadora	Social	pela	Universidad	Central	del	
Ecuador-Facultad	de	Comunicaçión	Social-	FACSO.	
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individual	ou	sujeito	coletivo)	está	gerando	processos	de	compartilhamento	e	reconstrução	

de	saberes,	experiências	baseadas	na	confiança,	compreensão	e	o	respeito.	Segundo	Bonin	

“A	pesquisa	exploratória	traz	contribuições	importantes	para	a	construção	investigativa.	As	

pistas	 relativas	 ao	 fenômeno	 investigado	 geradas	 através	 delas	 facilitam	a	 construção,	 a	

concretização	dos	problemas\objetos	investigados;	permitem	trabalhar	na	elaboração	de	

configurações	 teóricas	 sensíveis	 aos	 objetos	 concretos	 da	 realidade	 comunicacional”	

(Bonin,	 2012,	 p.53).	 Para	 além	 dos	 sujeitos	 é	 preciso	 perceber	 os	 entornos,	 contextos,	

relações,	 interelações	 que	 permitiram	 ter	 um	 olhar	 mais	 abrangente	 das	 realidades	

comunicacionais	que	se	estão	problematizando.	

Em	sequência,	para	aportar	à	reflexão	será	preciso	tencionar,	confrontar	a	pesquisa	

exploratória	 com	 outros	 processos,	 procedimentos,	 metodologias.	 Reconhecendo	 a	

possibilidade	que	tem	a	pesquisa	exploratória	de	experimentar,	vivenciar	e	testar	métodos	

e	 procedimentos	 para	 construir	 arranjos	 metodológicos	 que	 respondam	 às	 lógicas	 dos	

objetos	 empíricos	 (Bonin,	 2012)	 e	 gerar	 pontes	 de	 diálogo	 e	 confluência	 entre	 o	

conhecimento	empírico	e	o	teórico,	em	diferentes	níveis	de	interação	entre	os	sujeitos,	as	

teorias,	os	contextos	e	metodologias.	

Se	 a	 proposta	 é	 centrar	 o	 debate	 sobre	 os	 desafios,	 aportes,	 tensionamentos,	

dificuldades	da	pesquisa	empírica,	acho	necessário,	para	contextualizar,	nomear	os	outros	

procedimentos	que	são	parte	do	desenho	de	minha	pesquisa:	a)	justificação	da	pesquisa,	b)	

problema	 da	 pesquisa,	 c)	 problematização,	 d)	 objetivos:	 geral	 e	 específicos.	 No	 plano	

metodológico	 a	 partir	 das	 transmetodologias2	 se	 propõe	 o	 diálogo	 entre	 a	 pesquisa	

exploratória,	pesquisa	teórica,	pesquisa	da	pesquisa,	pesquisa	metodológica	(Bonin,	2012),	

a	colheita	de	dados	e	 finalmente	gerar	processos	de	sistematização	e	aproveitamento	de	

cada	momento	da	pesquisa.	

A	 proposta	 desta	 reflexão	 parte	 da	 experiência	 de	 construção	 da	 pesquisa	 de	

Mestrado	 em	 Comunicação	 na	 UNISINOS	 (linha	 de	 pesquisa	 3:	 Cultura,	 Cidadania	 e	

Tecnologias	da	Comunicação.)	com	o	foco	na	população	travesti.	A	pesquisa	procura	pensar,	

refletir,	 tencionar	 a	 configuração	 do	 sujeito	 comunicante	 travesti	 e	 seu	 exercício	 de	

cidadania	comunicativa	nas	periferias	da	sociedade.	

No	caso	de	meu	projeto,	a	pesquisa	exploratória	está	dada	pelo	relacionamento	com	

os	sujeitos	travestis,	seus	contextos	sociais	e	midiáticos	e	os	relacionamentos.	A	observação	

participativa	sistêmica	incitará	encontros	e	desencontros	durante	o	processo	de	pesquisa.	

																																																													
2	“A	transmetodología	define-se	como	una	vertente	epistemológica	que	afirma	necessidade	de	confluências	e	
confrontações	entre	vários	métodos,	realizando	processos	de	atravessamento	lógico,	desconstrução	estrutural,	
reconstrução	de	estratégias	e	problematizações	redefinidas	[...]”	(Maldonado,	2012,	p.	31).	
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É	 preciso	 reconhecer	 os	 desafios	 que	 propõe	 esta	 investigação	 tanto	 a	 nível	 acadêmico,	

como	pessoal,	já	que	interagir	com	entornos	travestis	no	Brasil	é	um	espaço	novo	para	mim	

como	pesquisadora3,	assim	como	a	compreensão	dos	processos	de	midiatização	das	pessoas	

travestis	e	da	sociedade	brasileira.	

O	planejamento	do	projeto	de	pesquisa	se	enquadra	na	necessidade	de	pensar	um	

processo	de	pesquisa	que	permita	trabalhar	em	múltiplas	dimensões:	epistêmica,	empírica	

e	metodológica.	Dimensões	que	transversalizam	a	investigação	para	conseguir	uma	visão	

mais	 abrangente	 do	 contexto	 e	 um	 recorte	 cada	 vez	mais	 concreto	 do	 objeto	 de	 estudo.	

Devido	 ao	 fato	 que	 é	 um	 projeto	 de	 comunicação	 transdisciplinar	 atravessado	 pela	

sociologia,	antropologia,	psicologia.	Em	sua	dimensão	empírica,	a	pesquisa	procurara	fixar	

o	olhar	sobre	a	construção	dos	discursos	no	campo	comunicacional	e	a	interação	do	objeto	

de	estudo	com	as	lógicas	midiáticas.	É	assim	que	a	pesquisa	tem	dois	desafios:	aprofundar	

o	 conhecimento	 sobre	 o	 objeto	 empírico,	 sujeito	 travesti,	 para	 buscar	 compreender	 a	

configuração	de	 seu	discurso	enquanto	processo	 comunicativo.	E	 como	segundo	desafio,	

explorar	os	modos	pelos	quais	os	grupos	sociais	marginalizados	como	as	travestis,	exercem	

cidadania	comunicativa	em	condições	de	periferia.	

Esta	 pesquisa	 procura	 ir	 além	 do	 pensamento	 epistêmico,	 metodológico,	 para	

compartilhar,	interagir	e	trabalhar	com	pessoas	e\ou	organizações	travestis	para	quem	a	

pesquisa	também	pode	ser	interessante,	é	assim	que	a	metodologia	está	pensada	a	partir	da	

transmetodologia	como	um	exercício	pessoal	de	cidadania	comunicativa.		De	acordo	com	a	

proposta	de	Maldonado,	se	entende	que	a	“comunicação	cidadã	é	um	campo	de	luta	e	criação	

que	deve	ser	assumido	mediante	a	confluência	transmetodológica	de	estratégias,	táticas	e	

culturas,	 que	 configurem	dimensões	de	 conhecimento,	 liberdade,	 arte,	 prazer	 e	 energias	

produtivas"	 (MALDONADO,	 2012,	 p.29).	 Nessa	 procura	 da	 criatividade	 e	 a	 confluência	

transmetodológica	 que	 propõe	 Maldonado,	 podemos	 entender	 a	 pesquisa	 como	 um	

processo	que	coloca	em	jogo	táticas	e	estratégias	que	pretendem	aportar	a	uma	construção	

comunitária	de	experiências	e	saberes.	

O	sujeito	travesti	como	núcleo	do	objeto	de	estudo	será	reconhecido	como	sujeito	

comunicante,	 político,	 histórico,	 que	 têm	 sua	processualidade	 e	 capacidade	de	decisão	 e	

autonomia	sobre	sua	privacidade	e	compromisso	com	a	investigação.	A	interação	com	os	

sujeitos	se	realizará	preservando	o	respeito	e	a	não	vitimização,	estabelecendo	relações	de	

equidade	social,	cognitivo,	político,	comunicacional.	Desse	modo,	a	pesquisa	deverá	 levar	

em	 conta	 as	 processualidades	 dos	 sujeitos	 travestis	 para	 tencionar	 suja	 realidade	 e	

provocar	encontros	e	desencontros	durante	o	processo	de	pesquisa.	

																																																													
3	Eu	sou	equatoriana	e	moro	no	Brasil	desde	março	de	2017.	
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QUE	ESFERA	PÚBLICA?	IMPASSES	TEÓRICOS	
PARA	SUA	ANÁLISE	EM	MÍDIAS	SOCIAIS	
	
Felipe	Bonow	Soares1	
	
Palavras-chave		
Esfera	pública.	Mídias	sociais.	Polarização	política.	Política.	
	

O	potencial	 democrático	da	 internet	 (CASTELLS,	 1999;	 LÉVY,	 2010;	RODRIGUES,	

2010)	contraposto	com	as	problemáticas	de	circulação	em	mídias	sociais	e	a	formação	de	

bolhas	em	estruturas	de	polarização	política	(SUNSTEIN,	2001;	PARISER,	2012;	RECUERO,	

ZAGO	 &	 SOARES,	 2017)	 é	 tema	 de	 discussão	 quando	 se	 estuda	 a	 associação	 entre	

plataformas	 de	 redes	 sociais	 e	 processos	 democráticos.	 Quando	 analisado	 o	 conceito	 de	

esfera	 pública	 nesta	 relação,	 há	 quem	 considere	 a	 existência	 desta	 nas	 mídias	 sociais	

(BASTOS,	2011;	BRUNS	&	HIGHFIELD,	2016)	e	há	 também	estudos	que	questionam	esta	

possibilidade,	 em	 especial	 pela	 fragmentação	 característica	 da	 polarização	 em	 debates	

online	(MORAIS,	2011;	FUCHS,	2015).	Neste	sentido,	pretende-se	estudar	as	formações	(ou	

não)	da	 esfera	pública	nas	mídias	 sociais,	 compreendendo	questões	 estruturais	 (como	a	

polarização	e	as	pontes	para	circulação	de	conteúdo)	e	atores	relevantes	para	a	conexão	

entre	 grupos	 na	 conversação	 política.	 A	 problemática	 relacionada	 ao	 tema	 pretendido	 é	

teórica	e	está	situada	na	multiplicidade	de	conceitos	sobre	esfera	pública	e	nas	imperfeições	

históricas	 em	 sua	 formação.	 Ancora-se	 a	 discussão,	 portanto,	 em	 dois	 pontos:	 1)	 como	

relacionar	 os	 diversos	 conceitos	 (divergentes,	 em	 muitos	 casos)	 de	 esfera	 pública,	

compreendendo	o	que	seria	mais	adequado	para	a	análise	em	ambientes	digitais?;	2)	como	

encarar	as	limitações	da	esfera	pública	historicamente	(estratificação	na	participação,	por	

exemplo)	e	relacionar	com	as	problemáticas	atuais	(como	a	formação	de	bolhas)?	

A	origem	da	ideia	de	esfera	pública	está	situada	na	Grécia	Antiga	(HABERMAS,	1984;	

FIDALGO,	2008).	Nesta	sociedade,	a	pólis,	Cidade-Estado	grega,	possuía	um	espaço	chamado	

de	ágora,	onde	os	cidadãos	se	reuniam	para	deliberar	sobre	os	temas	políticos.	Mesmo	neste	

cenário	muitas	 vezes	 tomado	 como	 ideal,	 já	havia	uma	problemática	 grave:	 os	 cidadãos,	

aqueles	 que	 se	 reuniam	 para	 tomar	 as	 decisões	 sobre	 o	 futuro	 da	 pólis	 eram	 apenas	

aproximadamente	 10%	 da	 população:	 somente	 os	 homens,	 chefes-de	 família,	 que	 não	

dependiam	 de	 trabalho	 diário	 para	 sobreviver	 (FIDALGO,	 2008).	 Ou	 seja,	 mulheres,	

																																																													
1	Doutorando	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	na	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul	(UFRGS)	na	linha	de	pesquisa	“Informações,	Redes	Sociais	e	Tecnologias”.	Orientadora:	Raquel	
Recuero.	
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crianças,	 estrangeiros,	 escravos	 e,	 até	 mesmo,	 homens	 que	 necessitavam	 trabalhar	

diariamente	não	participavam	da	esfera	pública	grega.	

Já	na	sociedade	capitalista	moderna,	Habermas	(1984)	descreve	o	que	definiu	como	

esfera	pública	burguesa.	O	conceito	do	autor	alemão	é	um	dos	clássicos	da	esfera	pública.	

Nas	palavras	do	autor,	“a	esfera	pública	burguesa	pode	ser	entendida	inicialmente	como	a	

esfera	das	pessoas	privadas	reunidas	em	um	público”	(HABERMAS,	1984,	p.	42).	O	papel	

desta	esfera	pública	é	legitimar	o	poder	público	e	ela	é	composta	pela	burguesia,	os	cidadãos	

da	camada	mais	culta	da	sociedade	estudada	por	Habermas,	que	se	encontram	em	locais	

específicos,	como	os	cafés.	Novamente,	a	ideia	de	esfera	pública	está	limitada	a	apenas	uma	

camada	 da	 população.	 Além	 disso,	 críticas	 podem	 ser	 direcionadas	 ao	 conceito	 de	

Habermas,	 como	 o	 posicionamento	 de	 todos	 os	 cidadãos	 em	 um	 mesmo	 patamar	

(desconsiderando	a	autoridade	e	o	potencial	de	influência	de	certos	indivíduos	no	debate	

político)	 e	 a	base	da	 razão	 social	 na	deliberação	 (LUHMANN,	2011).	Alguns	 aspectos	do	

conceito	de	esfera	pública	são	revisados	por	Habermas	(1997)	posteriormente,	quando	o	

autor	 constrói	 uma	 nova	 definição:	 “a	 esfera	 pública	 pode	 ser	 descrita	 como	 uma	 rede	

adequada	para	a	comunicação	de	conteúdos,	tomadas	de	posição	e	opiniões;	nela	os	fluxos	

comunicacionais	 são	 filtrados	 e	 sintetizados,	 a	 ponto	 de	 se	 condensarem	 em	 opiniões	

públicas	enfeixadas	em	temas”	(HABERMAS,	1997,	p.	92).	Além	de	ampliar	a	possibilidade	

de	discussão,	observando	arenas	que	se	conectam	na	formação	da	esfera	pública,	Habermas	

também	admite	a	existência	de	hierarquias	na	deliberação,	de	modo	que	certos	indivíduos	

são	 capazes	 de	 exercer	 um	 poder	 de	 influência	 sobre	 outros,	 revisando	 algumas	

problemáticas	de	seu	conceito	original.	

Luhmann	 (1992;	 2011)	 rompe	 com	 a	 ideia	 da	 racionalidade	 característica	 dos	

estudos	 de	Habermas.	 Luhmann	 (2011)	 constrói	 sua	 ideia	 de	 esfera	 pública	 a	 partir	 da	

teoria	dos	sistemas,	de	forma	que	a	considera	na	relação	entre	sistemas,	subsistemas	e	suas	

fronteiras.	Desta	forma,	a	esfera	pública	está	nas	organizações	de	cada	sistema	e	nas	suas	

formas	de	interação	internas	e	externas.	O	conceito	de	Luhmann	é	socialmente	mais	amplo	

que	o	habermasiano,	já	que	não	se	limita	a	apenas	um	âmbito	da	sociedade	–	a	política,	no	

caso	de	Habermas.	Sobre	este	campo,	Luhmann	(2011,	p.	169)	considera	a	opinião	pública	

como	“o	ambiente	interno	do	sistema	político	das	organizações	e	das	interações	políticas”.	

No	 ideal	 habermasiano,	 a	 esfera	 pública	 busca	 o	 consenso	 como	 resultado	 de	 sua	

deliberação,	já	nas	ideias	de	Luhmann,	por	outro	lado,	as	opiniões	formadas	não	precisam	

alcançar	uma	forma	generalizável.	Sobre	o	conceito	de	Luhmann,	a	forte	influência	da	teoria	

dos	 sistemas	pode	 ser	uma	dificuldade	na	aplicação	do	 seu	conceito	quando	se	parte	de	

outro	paradigma	teórico.	
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Sobre	a	relação	entre	esfera	pública	e	mídias	sociais,	há	estudos	que	defendem	a	sua	

existência,	 enquanto	 outros	 negam	 tal	 possibilidade.	 Dentre	 os	 autores	 que	 defendem	 a	

existência	 da	 esfera	 pública	 nas	mídias	 sociais	 estão	 Bastos	 (2011)	 e	 Bruns	 e	 Highfield	

(2016).	Bastos	(2011),	que	parte	do	conceito	de	Luhmann,	utiliza	a	metáfora	dos	anéis	que	

formam	uma	cebola	para	explicar	o	 formato	da	estrutura	da	esfera	pública	em	rede:	são	

diversos	 clusters	 (grupos	 caracterizados	 por	 sua	 interação	 interna)	 que	 se	 relacionam	 e	

sobrepõem	em	diversos	níveis.	Bruns	e	Highfield	(2016),	em	sentido	semelhante,	mas	tendo	

como	 base	 a	 visão	 habermasiana,	 identificaram	 a	 formação	 do	 que	 chamam	 de	

“microesferas	 públicas”	 conectadas	 por	 usuários	 que	 funcionam	 como	 pontes	 entre	 os	

grupos.	 Um	 elemento	 importante	 dos	 estudos	 de	 Bruns	 e	 Highfield	 é	 a	 análise	 de	

conversações	em	rede	no	Twitter	como	base	para	suas	conclusões.	

Dentre	 os	 autores	 que	 defendem	 que	 não	 há	 esfera	 pública	 no	 contexto	 das	

plataformas	de	redes	sociais,	pode-se	citar	Morais	(2011)	e	Fuchs	(2015).	Ambos	partem	

do	conceito	habermasiano	e	utilizam	como	principal	argumento	a	fragmentação	estrutural	

nas	 conversações	 em	 rede	 –	 Fuchs	 (2015)	 ainda	 cita	 outras	 problemáticas,	 como	 os	

interesses	financeiros	das	empresas	que	comandam	plataformas	como	Facebook	e	Twitter.	

Os	 estudos	 de	 Pariser	 (2012)	 aparecem	 neste	 mesmo	 sentido	 –	 ainda	 que	 o	 autor	 não	

debruce	suas	análises	diretamente	sobre	o	conceito	de	esfera	pública.	Pariser	argumenta	

que	 a	 filtragem	 social	 realizada	 pelos	 algoritmos	 das	 plataformas	 de	 redes	 sociais	 é	

responsável	 por	 gerar	 bolhas	 em	 volta	 de	 usuários,	 que	 acabam	 isolados	 de	 opiniões	

divergentes.	 Nestas	 bolhas,	 podem	 surgir	 grupos	 profundamente	 marcados	 pela	

polarização	política,	dentro	dos	quais	só	há	um	posicionamento	aceitável	–	formando-se	o	

que	Sunstein	(2001)	chama	de	câmaras	de	eco.	Nos	estudos	sobre	conversações	políticas	

em	rede	é	comum	a	formação	de	estruturas	que	Smith	et	al	(2014)	chamam	de	multidões	

polarizadas,	 onde	 há	 a	 formação	 de	 dois	 clusters	 que	 interagem	 somente	 internamente,	

havendo	pouca	ou	nenhuma	conexão	entre	os	grupos	polarizados.	Este	tipo	de	estrutura	de	

rede	 também	 foi	 encontrada	 em	 análises	 no	 contexto	 brasileiro	 (RECUERO,	 ZAGO	 &	

SOARES,	2017).	

Retoma-se,	aqui,	os	impasses	inicialmente	apontados.	Ainda	que	existam	conceitos	

de	esfera	pública,	tanto	em	seu	âmbito	geral,	quanto	na	relação	com	as	plataformas	de	redes	

sociais,	com	características	semelhantes,	eles	partem	de	linhas	teóricas	distintas	e	carregam	

consigo	 todo	 um	 plano	 de	 fundo	 teórico	 baseados	 em	 diferentes	 visões	 paradigmáticas.	

Neste	sentido,	a	manipulação	conjunta	de	conceitos	como	o	de	Habermas	(1984;	1997)	e	

Luhmann	(1992;	2011)	pode	gerar	embates	de	fundo	no	embasamento	teórico	adotado.	Da	

mesma	forma,	parece	difícil	adotar	apenas	uma	visão	sobre	o	assunto,	excluindo	ou	negando	

contribuições	de	outros	autores.	Uma	possibilidade	seria	a	criação	de	um	conceito	de	esfera	
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pública	especificamente	adequado	à	pesquisa	proposta,	sem	a	necessidade	de	filiação	a	um	

dos	autores	clássicos,	mas	apoiando-se	em	seus	estudos	e	levando	em	consideração	também	

apontamentos	de	autores	que	se	referem	ao	contexto	das	mídias	sociais	 (BASTOS,	2011;	

MORAIS,	2011;	FUCHS,	2015;	BRUNS	&	HIGHFIELD,	2016).	Assim,	poderiam	ser	adotadas	

as	ideias	mais	relevantes	de	cada	autor	em	função	do	objeto	analisado.	

A	 segunda	 problemática,	 também	associada	 a	 impasses	 teóricos,	 está	 no	 próprio	

fundamento	da	esfera	pública.	Ainda	que,	em	geral,	os	autores	que	estudam	o	tema	apontem	

a	possibilidade	de	participação	sem	ressalvas	de	qualquer	cidadão	na	deliberação	pública,	

houve	historicamente	limitações	neste	ponto.	No	caso	da	democracia	grega,	apenas	10%	da	

população	eram	considerados	cidadãos	e	podiam,	efetivamente,	participar	da	deliberação	

política.	Enquanto	isso,	na	esfera	pública	burguesa	de	Habermas	(1984),	a	participação	no	

debate	era	 limitada	a	uma	classe	considerada	mais	culta.	Em	ambas	situações,	apenas	as	

camadas	mais	poderosas	da	sociedade	participavam	das	discussões	na	esfera	pública.	Dessa	

forma,	como	definir	que	tipo	de	participação	mínima	seria	necessária	para	a	formação	da	

esfera	 pública?	 Se	 a	 estratificação	 da	 deliberação	 já	 era	 característica,	 como	 encarar	 a	

filtragem	social	e	a	polarização	política	nas	mídias	sociais	(PARISER,	2012;	RECUERO,	ZAGO	

&	 SOARES,	 2017)?	 Seriam	 estas	 fragmentações	 estruturais	 um	 elemento	 que	 impede	 a	

formação	da	esfera	pública?	Entende-se	que	é	necessário	um	afastamento	de	um	conceito	

idealizado	de	esfera	pública	–	como	primeiramente	cunhado	por	Habermas	(1984),	onde	

haveria	uma	esfera	pública	aberta	a	qualquer	cidadão,	baseada	na	racionalidade	e	com	o	

objetivo	da	formação	de	um	consenso	–	para	que	se	possa	realizar	uma	análise	efetiva	de	

sua	 formação	(ou	não)	nas	mídias	sociais.	Assim	sendo,	qual	caminho	se	pode	percorrer	

para	considerar	os	dilemas	aqui	apontados	e	buscar	meios	para	compreender	a	deliberação	

política	nas	conversações	em	rede?	
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O	FLÂNEUR	NO	GAMEWORLD:	UM	ESTUDO	
SOBRE	AS	GESTUALIDADES	FOTOGRÁFICAS	
NAS	EXPERIÊNCIAS	DE	VIDEOGAME	A	PARTIR	
DO	WALKABOUT	
	
Julieth	Corrêa	Paula1	
	
Palavras-chave:	Fotografia.	Videogame.	Walkabout.	Gameworld.	Interface		
	

Os	 conceitos	 como	 flâneur	 (BENJAMIN,	 1985,	 2015)	 e	 gameworld	 (JORGENSEN,	

2013)	já	demarcam	territórios	de	conhecimento	que	configuram	o	escopo	desta	pesquisa.	A	

propósito	do	título,	a	expressão	gestualidades	fotográficas	possibilita	uma	abordagem	que	

problematiza	tantos	as	imagens	quanto	os	mecanismos	técnicos	e	estéticos	crescentes	no	

universo	dos	jogos	digitais.		

Conjecturamos	que	há	pelo	menos	duas	formas	de	expressar	os	modos	de	consumos	

tipicamente	 fotográficos	 nas	 narrativas	 de	 videogame.	 A	 primeira	 diz	 respeito	 aos	

componentes	diegéticos	(GALLOWAY,	2007)2,	 como	a	câmera	e	as	 fotografias	produzidas	

pelos	personagens	no	decorrer	da	trama.		Assim	como	ocorre	em	Life	is	Stranger,	jogo	de	

drama/aventura	baseado	na	lógica	da	causa	e	consequência	que	permite	ao	jogador	voltar	

no	tempo	e	rever	as	suas	escolhas	por	meio	do	poder	da	protagonista	Max.	Caracterizado	

por	ser	em	terceira	pessoa,	o	jogo	tem	o	objetivo	de	acompanhar	o	dia-a-dia	da	estudante	e	

ajudá-la	a	desvendar	mistérios	junto	da	sua	amiga	Chloe.	Grande	parte	da	jornada	está	em	

resolver	alguns	segredos	que	formam	um	quebra-cabeça	a	partir	de	documentos.	Assim,	ao	

longo	do	jogo,	é	preciso	encontrar	as	imagens	dispersas	que	podem	ser	acessadas	no	diário	

da	personagem.	A	cada	foto	encontrada,	o	jogador	ganha	um	bônus.	E,	com	isso,	ele	executa	

uma	 das	 narrativas	 oferecidas	 pelo	 jogo.	 A	 segunda	 forma,	 por	 outro	 lado,	 não	 está	

determinada	por	elementos	narrativos	semelhantes	a	esses.	Isto	implica	dizer	que	nem	toda	

a	 presença	 do	 fotográfico	 está	 ligada	 diretamente	 aos	 artefatos	 reconhecidamente	

fotográficos.	Tratam-se	de	ações	que	irrompem,	em	uma	dada	circunstância,	a	continuidade	

da	 trama	 do	 jogo,	muito	 comum	 em	 jogos	 de	mundo	 aberto.	 Um	 desses	 casos	 acontece	
																																																													
1	Doutoranda	em	Ciências	da	Comunicação	no	PPGCOM	da	Unisinos	vinculada	à	linha	de	pesquisa	Mídias	e	
Processos	Audiovisuais.	Integrante	do	Grupo	de	Pesquisa	Audiovisualidades	e	Tecnocultura:	Comunicação,	
Memória	e	Design	(TCAv).	Orientada	por	Suzana	Kilpp.	Bolsista	CNPQ,	email:	juhcorreajor@gmail.com.	
2	Nosso	entendimento	sobre	a	diegese	no	videogame	se	aproxima	muito	da	proposição	feita	por	Galloway	
(2007),	sobretudo	a	ênfase	que	o	autor	faz	ao	dizer	que	a	diegese	no	videogame	inclui	tanto	os	elementos	da	
superfície	da	tela	(do	ecrã,	da	narrativa)	quanto	os	aspectos	externos,	como	as	ações	realizadas	pelo	jogador.	
As	duas	dimensões	diegética	e	não-diegética	não	se	excluem,	pelo	contrário,	se	atravessam	o	tempo	todo.				
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quando	o	jogador	muda	o	percurso	da	história	afim	de	experimentar	ou	explorar	o	cenário	

além	das	intenções	predispostas	pela	narrativa	em	andamento.		

Esse	 “passeio”	 também	 é	 conhecido	 como	walkabout.	 Em	 uma	 tradução	 livre,	 o	

termo	se	refere	a	uma	caminhada	que	pode	ser	(ou	não)	sistematizada.	Essa	expressão	é	

utilizada,	por	exemplo,	para	designar	um	movimento	coletivo,	mítico	e	tradicional	inspirado	

nas	peregrinações	das	comunidades	indígenas	na	Austrália3.	É	muito	comum	que	o	termo	

walkabout	 também	 seja	 utilizado	 para	 descrever	 uma	 jornada	 pessoal,	 individual,	

existencial.	 A	 rigor,	 portanto,	 o	 movimento	 walkabout	 não	 tem	 uma	 origem	 ligada	 ao	

videogame	ou	à	cultura	digital.	Identificamos	a	aproximação	entre	esses	dois	fenômenos	a	

partir	 do	 contato	 com	 uma	 série	 de	 imagens	 produzidas	 pelos	 jogadores	 durante	 a	 tal	

caminhada4.	Nosso	ponto	de	partida	é	a	 imagem	resultante	dessa	caminhada	e,	com	isso	

tentar	 compreender	 as	 condições	 e	 os	 lugares	 nos	 quais	 o	 fotográfico	 transita.	

Vislumbramos	que	essa	modalidade	de	jogo	afeta	tanto	as	tramas	quanto	a	fruição	nos	jogos	

eletrônicos,	pois	movimentam	as	principais	vias	do	videogame:	o	jogador	e	a	interface.	

No	âmbito	mais	amplo	da	pesquisa,	buscamos	olhar	para	um	sistema	fotográfico	que	

atravessa	as	fronteiras	de	produção	e	consumo	da	imagem,	visto	que	o	produto	final	de	todo	

o	 processo	 ligado	 ao	 walkabout	 pode	 ser	 tanto	 um	 screenshot	 quanto	 um	 videoclipe.	

Depende	do	sujeito	que	toma	a	câmera	(o	controle)	em	ação,	como	ocorre	em	GTA	(Grand	

Theft	 Auto)	 e	 Skyrim,	 jogos	 cujos	 os	 princípios	 narrativos	 se	 baseiam	 nas	 livres	

manifestações	 do	 jogador.	 Sendo	 assim,	 ações	 alternativas	 às	 combinações	 ou	 missões	

previamente	estabelecidas	permitem	que	o	sujeito	realize	a	longa	jornada.	É,	pois,	durante	

essa	espécie	de	flânerie	que	o	jogador	captura	as	cenas,	os	personagens,	a	paisagem.	É	em	

momento	 como	 esses	 que	 projetamos	 a	 figura	 do	 flâneur	 (BENJAMIN,	 1985),	 indivíduo	

atento	 aos	 detalhes	 e	 aos	 fragmentos	 deixados	 ao	 longo	 da	 narrativa	 do	 jogo.	 O	 flâneur	

benjaminiano	 na	 Paris	 do	 século	 XIX	 afetava-se	 com	 as	 transformações	 vertiginosas	 da	

industrialização,	aqui	o	 jogador	está	 inserido	no	gameworld	 (mundo	do	game	ou	mundo	

lúdico)	pronto	para	experimentar	algo	novo.	Ambos	os	observadores	ou	andarilhos	testam,	

exercitam	 suas	 individualidades	 diante	 das	 provocações	 ofertadas	 pelo	 automatismo	 da	

vida	moderna,	do	jogo	etc.	Em	síntese,	todos	esses	gestos	ampliam	as	abordagens	sobre	o	

objeto,	 permitindo	 pensar	 o	 walkabout	 como	 um	 acontecimento	 estético	 inserido	 no	

ambiente	 tecnocultural.	 Com	 base	 nesses	 aspectos,	 tratamos	 o	 walkabout	 como	 uma	

																																																													
3	Lopes	(2014)	comenta	em	sua	tese	sobre	uma	caminhada	realizada	por	comunidades	descendentes	dos	
povos	australianos.	O	deslocamento	realizado	por	essas	pessoas	tem	caráter	mítico	que	remete	a	exploração	
de	territórios	a	partir	do	mapeamento	do	continente,	mas	sobretudo,	a	preservação	dos	conhecimentos	
históricos.			
4	Disponíveis	no	banco	de	dados	do	site	Dead	end	Thrills,	algumas	dessas	imagens	foram	acessadas	ao	longo	da	
pesquisa	de	mestrado.	Na	ocasião	investigávamos	a	inscrição	do	fotográfico	acionada	via	print	screen,	que	por	
sua	vez,	nos	deu	a	base	teórica	e	os	estímulos	necessários	para	a	elaboração	deste	projeto	de	tese.	
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atividade	que	conduz	um	conjunto	de	gestos	técnicos	(máquinas,	softwares)	e	um	sujeito	

híbrido	 (o	 flâneur,	 jogador,	 espectador,	maquinista)	 a	 partir	 de	 vivências	mediadas	 pelo	

aparelho.	

A	 lógica	do	walkabout	 por	 trás	de	 toda	a	 liberdade	ofertada	pelo	 jogo	de	mundo	

aberto	 corresponde	 diretamente	 às	 demandas	 dos	 próprios	 usuários	 de	 jogos	 digitais,	

sobretudo,	 às	 críticas	 das	 fronteiras	 artificiais	 (na	 maioria	 das	 vezes	 invisíveis)	 que	

impedem	o	 acesso	 a	 um	determinado	 espaço,	 ou	mesmo,	 seguir	 por	 um	outro	 caminho.	

Ultrapassar	 essas	 barreiras	 não	 cabe	 somente	 ao	 jogador,	 e	 sim	 à	 programação	 ou	

arquitetura	do	próprio	jogo.	Mesmo	sendo	caracterizados	de	mundo	aberto,	muitos	jogos	

ainda	mantêm	 certas	 formas	 de	 impor	 restrições	 ao	 jogador,	 seja	 por	meio	 de	missões	

organizadas	em	sessões	não-lineares	ou	porque	o	jogo	possui	limitações	de	ordens	técnicas.	

Do	 mesmo	 modo,	 nem	 todos	 esses	 casos	 apresentam	 cenários	 verossímeis,	 muitas	 das	

cidades	são	absolutamente	fictícias.		

Além	desses	aspectos,	há	outros	fatores	que	ligam	o	jogo	de	mundo	aberto	com	o	

desempenho	do	walkabout:	a	jogabilidade	e	a	geração	procedural.	O	primeiro	diz	respeito	

aos	níveis	 e	qualidades	de	 interação	entre	o	 jogador	e	o	aparelho.	O	 segundo	 remete	ao	

trabalho	de	criação	de	conteúdo	a	partir	de	arranjos	algorítmicos,	 isto	é,	de	 informações	

produzidas	aleatoriamente	pelo	software	no	decorrer	do	enredo.	Um	exemplo	recente	desse	

tipo	de	produção	acontece	em	No	Man’s	Sky,	 jogo	de	sobrevivência	e	exploração	espacial,	

que	oferece	ao	jogador	18	quintilhões	de	planetas	habitados	por	milhares	de	espécies	de	

animais	 e	 vegetais	 jamais	 catalogados.	 Contudo,	 as	 “infinitas”	 combinações,	 informações	

que	vão	surgindo	à	medida	que	o	jogador	interage,	apresentam	repetições	que	tem	gerado	

bastante	controvérsias.	O	fato	é	que	ambas	as	dimensões	mencionadas	afetam	a	flânerie	do	

jogador.	

Em	 termos	 de	 justificativas,	 o	 primeiro	 ponto	 que	 destacamos	 diz	 respeito	 à	

dimensão	que	a	presença	da	fotografia	tem	manifestado	em	jogos	eletrônicos.	Vimos	que	

essa	relação	pode	ser	mais	explícita	com	a	aparição	da	câmera	ou	de	fotografias	integradas	

à	narrativa	do	jogo,	como	também	pode	ser	provocada	por	gestos	externos	ao	enredo,	com	

o	 walkabout.	 A	 caminhada	 livre	 do	 jogador	 tornou-se	 uma	 tendência	 dos	 jogos	

contemporâneos.	Não	é	por	acaso	que	essa	modalidade	tem	impulsionado	cada	vez	mais	a	

proliferação	de	jogos	de	mundo	aberto.	O	segundo	apontamento	relevante	é	a	contribuição	

acadêmica	 tanto	 para	 o	 campo	 dos	 game	 studies	 quanto	 para	 a	 comunicação	 social.	

Destacamos,	então,	um	cenário	que	hospeda	uma	vasta	produção	da	cultura	e	consumo	das	

mídias	 digitais.	 Além	 desses	 dois	 pontos	 mencionados	 acima,	 há	 uma	 motivação	 que	

permeia	 tanto	 o	 âmbito	 subjetivo	 quanto	 o	 acadêmico:	 a	 propriedade	 fotográfica	 que	

ultrapassa	as	fronteiras	de	sua	materialidade	e	fruição.	Percebemos	que	a	efervescência	da	
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revolução	 imaterial	demanda	posturas	dispostas	a	desconstrução	da	 fotografia	enquanto	

um	registro	da	realidade.	

Com	 o	 intuito	 de	 ampliar	 o	 debate	 sobre	 a	 imagem,	 sobretudo	 as	 dicotomias	

relacionadas	 às	 chamadas	 tecnologias	 digitais,	 buscamos	 tensionar	 e	 compreender	 as	

gestualidades	 fotográficas	 a	 partir	 das	 ações	 motivadas	 pelo	walkabout.	 Para	 isso,	 será	

necessário	mapear	jogos	de	mundo	aberto	que	permitem	o	uso	da	modalidade	walkabout,	

bem	como	analisar,	a	partir	da	coleta	de	dados,	as	processualidades	fotográficas	presentes	

tanto	 nas	 capturas	 de	 tela	 quanto	 em	 videoclipes	 e	 apreender	 como	 o	 processo	 do	

walkabout	contribui	para	as	transformações	no	cenário	do	videogame.	

Em	 termos	 de	 encaminhamentos	 finais,	 identificamos	 inquietações	 que	 foram	

surgindo	 ao	 longo	 do	 projeto	 de	 pesquisa.	 Desejamos	 ampliar	 as	 abordagens	 sobre	 a	

natureza	do	videogame	a	partir	de	uma	investida	genealógica	e	cultural	do	jogo.	Por	conta	

de	 uma	 abordagem	 ainda	 tímida,	 em	 relação	 ao	 papel	 que	 o	 jogador	 desempenha	 nas	

processualidades	 técnicas	 e	 estéticas	 do	 jogo,	 acreditamos	 que	 uma	 aproximação	 com	 a	

visão	de	Hansen	(2004)	pode	ser	bastante	produtiva,	uma	vez	que,	esse	autor	entende	o	

corpo	 como	 um	 elemento	 que	 percebe	 e	 reconfigura	 os	 sentidos.	 A	 ideia	 é	 tensionar	 as	

dimensões	materiais	e	afetivas	agenciadas	ao	longo	das	experiências	de	videogame.		
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Em	 um	 ambiente	 digital	 caracterizado	 pelo	 contexto	 da	 cultura	 da	 participação	

(JENKINS,	 2009)	 e	 da	 cultura	 da	 conexão	 (JENKINS;	 FORD;	 GREEN,	 2015),	 torna-se	 um	

desafio	 cada	 vez	mais	 labiríntico	 a	 investigação	de	 objetos	da	 cibercultura.	 Esse	 cenário	

complexifica-se	mais	ainda	quando	as	dinâmicas	da	propagabilidade	inserem-se	nas	lógicas	

e	métricas	 das	 práticas	 dos	 atores	 que	 compõem	os	 ambientes	 e	 os	mercados	 de	mídia	

digital.	

Os	 fenômenos	 de	 interesse	 da	 cibercultura	 são	 não-lineares,	 porém,	 não	 raro	 é	

possível	 observar	 nas	 pesquisas	 da	 área	 o	 frequente	 recorte	 dos	 objetos	 empíricos	 à	

observação	 de	 comportamentos	 e	 interações	 em	uma	plataforma	de	mídia	 digital,	 como	

aponta	 pesquisa	 (PIENIZ;	 SILVA;	 MATOS,	 2016)	 que	 analisou	 as	 teses	 e	 dissertações	

produzidas	nos	programas	brasileiros	de	pós-graduação	em	comunicação	entre	os	anos	de	

2010	e	2015.		

Acredita-se	que,	nem	tanto	mais	pela	novidade	do	fenômeno,	mas	pela	velocidade	

com	que	seus	objetos	 transformam-se	e,	portanto,	pela	ainda	escassa	disponibilidade	de	

métodos	e	técnicas	orientados	à	observação	e	análise	que	contemplem	a	investigação	desses	

fenômenos	 em	 sua	 amplitude	 e	 complexidade.	 Nesse	 sentido,	 tornou-se	 padrão	 nesses	

estudos	 a	 dedicação	 à	 compreensão	 dos	 fenômenos	 recortados	 em	uma	plataforma,	 por	

exemplo:	ou	no	Facebook,	ou	no	Twitter,	em	um	site,	no	YouTube	ou	Blog	(PIENIZ;	SILVA;	

MATOS,	2017)	e	utilizando	um	híbrido	confuso	de	métodos	e	técnicas	que	originalmente	

foram	desenvolvidos	para	coleta,	organização	e	análise	de	outros	tipos	de	objetos.	Alguns	

desses	experimentos	metodológicos	são	bem-sucedidos,	outros	não	se	aproximam	tanto	aos	

objetivos	 iniciais	 propostos.	 Retrato	 de	 um	 campo	 de	 estudos	 onde	 os	 fenômenos	 são	

caracterizados	pela	mudança	constante	a	uma	velocidade	bastante	difícil	de	acompanhar	

manualmente	e	em	trabalhos	individuais,	como	são	as	monografias,	dissertações	e	teses.			

Não	apenas	a	velocidade	das	transformações	nos	espaços	de	interação	conectados	

influencia	as	preocupações	aqui	expostas,	como	também	o	volume	de	ambientes	e	de	dados	

																																																													
1	Doutoranda	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul.	Linha	1	–	Internet,	Redes	Sociais	e	Tecnologias.	Orientação:	Prof.	Dr.	Alex	Teixeira	Primo.	
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que	agora	nos	acompanham	na	composição	das	nossas	atividades	online,	atividades	essas	

que	integram	os	dados	analisados	nas	pesquisas	da	área.	Por	exemplo,	no	início	dos	anos	

2000	os	blogs,	junto	dos	fotologs2,	eram	dois	dos	poucos	espaços	que	permitiam	publicação	

de	conteúdo	gerado	por	usuário	e	interações	entre	eles	a	partir	de	comentários.	De	lá	para	

cá,	observa-se	a	ampliação	da	oferta	de	plataformas	interativas	e	a	popularização	dos	sites	

de	redes	sociais,	 como	Orkut,	Twitter,	Facebook,	 Instagram,	YouTube	e	de	aplicativos	de	

trocas	 de	mensagens	 como	 o	WhatsApp.	 As	 interações	 complexificam-se	 na	 rede,	 assim	

como	 amplia-se	 o	 volume	 de	 conteúdos	 publicados	 e	 os	 objetivos	 pelos	 quais	 temos	

publicado.		

Os	blogs,	precocemente	 identificados	como	diários	online,	mostraram-se	 também	

como	 recurso	 estratégico	 para	 as	 organizações	 e	 como	 possibilidade	 de	 atividade	

profissional	(PRIMO,	2008).	Os	probloggers,	ou	blogueiros	profissionais,	acompanhando	o	

surgimento	dessas	diversas	plataformas,	 transformaram-se	 em	creators,	 ou	 criadores	de	

conteúdo	e,	em	alguns	casos	o	creator	também	pode	ser	identificado	como	um	influenciador	

digital,	pois,	nem	todo	creator	é	o	próprio	conteúdo,	em	muitos	casos,	ele	é	o	empreendedor	

da	internet	que	administra	diversas	plataformas	mas	cuja	identidade	pessoal	não	é	a	marca	

–	aqui	falamos	no	sentido	do	branding	-	do	negócio	em	si.		

Diante	desse	contexto,	em	nosso	projeto	de	tese	pretendemos	mapear	o	processo	de	

profissionalização	 da	 produção	 de	 conteúdo	multiplataforma	 online	 –	 desvinculada	 dos	

meios	de	comunicação	de	massa-,	a	partir	da	caracterização	dos	criadores	de	conteúdo,	de	

suas	estratégias	de	criação	e	disseminação	de	conteúdos	e	de	seus	modelos	de	negócio.	O	

dilema	 metodológico,	 entretanto,	 reside	 em	 diversos	 aspectos	 da	 observação	 desse	

fenômeno,	entre	eles,	a	extensão	da	horizontalidade	da	amostra,	além	do	corpus	em	si.	Cada	

plataforma	 é	 caracterizada	 em	 sua	 própria	 linguagem	 e	 interface.	Mas,	 cada	 plataforma,	

nitidamente,	faz	parte	de	uma	espécie	de	“bioma	de	conteúdo”,	onde	este	é	desenvolvido.	

Assim,	 permanece,	 é	 transformado/atualizado	 ou	 migra,	 de	 acordo	 com	 as	 condições	

ambientais	de	cada	espaço	digital.	

Devido	a	essa	caracterização	assumimos	uma	certa	resistência	à	adoção	de	métodos	

e	 técnicas	 que	 dão	 conta	 apenas	 da	 compreensão	 vertical	 dos	 casos	 e,	 nesse	 sentido,	 é	

necessário	considerar	o	recorte	em	amostras	isoladas	de	seu	contexto	de	bioma.	A	questão	

aqui	não	é	dar	conta	da	totalidade	desse	fenômeno,	cujo	modelo	insere-se	em	um	grau	de	

complexidade	 –	 supomos	 -	 impossível	 de	 mapear	 como	 um	 todo.	 Porém,	 intriga-nos	 a	

limitação	dos	corpus	considerando	a	pluralidade	que	configura	o	fenômeno.	Supomos	que	

esses	recortes	centrados	em	plataformas	destacadas	de	sua	ambiência	 -	que	é	bem	mais	

																																																													
2	Sites	para	compartilhamento	de	fotografias.	Um	diário	de	fotografias,	ou	fotoblog.	[Definição	da	autora]	
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abrangente	-	é	recorrente	da	utilização	de	métodos	e	técnicas	que	atendiam	necessidades	

de	 um	 paradigma	 científico	 anterior	 e	 de	 fenômenos	 de	 naturezas	 distintas,	 em	 outros	

contextos.	Contextos	em	que	as	mídias	não	eram	propagáveis	na	proporção	em	que	o	são	

hoje	e	que,	portanto,	não	circulavam	de	formas	tão	abrangentes	e	não-lineares,	sendo	mais	

facilmente	“acompanháveis”.	No	cenário	das	mídias	convergentes,	conectadas	e	digitais,	e	

das	Comunicações	que,	cada	vez	mais,	imbricam-se	com	a	Informática	e	com	a	Ciência	da	

Informação,	 quais	 métodos	 e	 técnicas	 podem	 nos	 auxiliar	 nos	 estudos	 sobre	 esses	

fenômenos	aproximando-nos	mais	de	sua	compreensão	social	holística	e	não	isolada	de	seu	

bioma?	

Temos	observado	algumas	tentativas	de	adaptação	de	métodos	das	Ciências	Sociais,	

ferramentas	clássicas	para	compreensão	de	um	mundo	off-line	e	analógico,	a	exemplo	da	

popular	 netnografia,	 ou	 etnografia	 virtual.	 Sem	 dúvidas,	 uma	 excelente	 solução	 para	

compreensão	 vertical	 de	 fenômenos	 e	 uma	 excelente	 ferramenta	 de	 coleta	 de	 dados.	

Entretanto,	sendo	o	ambiente	digital	um	mar	de	dados	sobre	comportamentos	e	interações	

sociais,	que	outras	possibilidades	–	mais	automatizadas	–	poderiam	nos	auxiliar	em	nossos	

esforços	científicos?	E,	que	outras	habilidades	pesquisadores	das	Ciências	Sociais	precisam	

desenvolver	para	conseguir	utilizar	esses	volumes	de	dados	a	fim	de	ampliar	o	campo	de	

análise	e	o	raio	de	alcance	desses	fenômenos	tão	complexos	e	que,	portanto,	não	deveriam	

ser	analisados	de	forma	isolada?	

Nesse	sentido	iniciativas	como	as	do	Digital	Methods3	e	Digital	Humanities4	surgem	

como	possibilidades	de	encontrar	meios	de	convergir	–	metodologicamente	–	essas	áreas.	

Entretanto,	 comunicólogos	 esbarram	 diante	 dessas	 propostas	 na	 necessidade	 de	

habilidades	 até	 então	de	domínio	 da	 informática	 como	 conhecimento	de	programação	 e	

desenvolvimento	 de	 softwares,	 e	 da	 Ciência	 da	 Informação	 a	 exemplo	 de	 técnicas	 de	

tratamento	de	grandes	volumes	de	dados.		

Esse	contexto,	em	quem	os	pesquisadores	de	Comunicação	começam	a	compreender	

que	 os	 métodos	 atuais	 disponíveis	 e	 tradicionalmente	 utilizados	 em	 nossas	 pesquisas	

parecem	 não	 mais	 dar	 conta	 da	 complexidade	 dos	 fenômenos	 que	 agora	 compõem	 as	

práticas	das	Comunicação	Social,	parece	apontar	para	a	necessidade	de	uma	reavaliação	do	

nosso	perfil	de	formação	enquanto	pesquisadores	e	enquanto	profissionais	da	comunicação,	

a	exemplo	das	técnicas	de	mineração	de	dados	online	que	têm	sido	utilizadas	como	método	

de	checagem	jornalística,	atualizada	ao	contexto	da	voluptuosa	proliferação	de	dados	falsos	

pelas	mais	diversas	fontes	possibilitadas	pelo	ambiente	digital.	Por	outro	lado,	é	possível,	

																																																													
3	Métodos	Digitais	
4	Humanidades	Digitais	
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viável,	 diante	 dos	 volumes	 de	 dados	 com	 os	 quais	 temos	 nos	 deparado	 em	 pesquisa,	

angariar	essas	habilidades	em	tempo	hábil	durante	o	período	de	realização	de	mestrados	e	

doutorados?		
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A	HERMENÊUTICA	E	A	EXPERIÊNCIA	DE	JOGO:	
EM	BUSCA	DE	UM	PROCEDIMENTO	PARA	
ANÁLISE	DA	PRODUÇÃO	DE	SENTIDOS	NOS	
JOGOS	DIGITAIS	
	
Mariana	Amaro5		
	
Palavras-chave	
Games.	Experiência	de	jogo.	Hermenêutica.	Epistemologia	metodológica	

	

Este	 é	 um	 estudo	 de	 cunho	 teórico-metodológico	 que	 busca	 refletir	 sobre	 uma	

proposta	de	processo	de	análise	hermenêutica	da	experiência	de	jogo,	adaptando	um	tipo	

de	método,	ainda	não	tão	explorado	nas	pesquisas	das	áreas	da	Comunicação	e	dos	Game	

Studies,	para	a	análise	de	fenômenos	mediados	por	jogos	digitais.		

O	 enfoque	 da	 problematização	 é	 direcionado	 tanto	 às	 produções	 de	 sentidos	 e	

significações	 possíveis	 encontradas	 nas	 interações	 com	 jogos	 digitais,	 incluindo	 aí	 os	

aspectos	referentes	às	materialidades	das	interfaces,	à	circulação	entre	os	espaços	virtuais	

e	físicos,	à	interação	humano	computador,	assim	como	às	narrativas	possíveis	engendradas	

na	experiência	de	jogo.		

Procura-se	 neste	 trabalho	 desenvolver	 uma	 compreensão	 da	 hermenêutica	

filosófica	(GADAMER,	1999)	que	possa	ser	aplicada	à	experiência	de	jogo	em	videogames,	

levando	 em	 conta	 os	 seus	 processos	 como	 fenômeno,	 mediação	 e	 narrativa	 de	

acontecimento.	 Usa-se	 aqui	 o	 termo	 “experiência	 de	 jogo”	 como	 aquele	 que	 conflui	 e	

entrelaça	 tanto	 a	 narrativa	 imagética	 e	 textual	 (representativa)	 quanto	 o	 gameplay	

presentes	nesta.	

Gadamer	 (1999)	 usa	 o	 conceito	 de	 jogo	 como	 fio	 condutor	 para	 explicar	 sua	

concepção	de	hermenêutica	 filosófica	às	obras	de	arte,	amparando-se	nas	características	

ritualísticas	e	representativas	(no	sentido	de	alguém	que	representa	algo)	exploradas	na	

obra	de	Huizinga	(2010).	Ele	o	faz	exatamente	porque,	em	sua	acepção,	a	hermenêutica	não	

é	uma	análise	daquilo	que	está	acabado,	mas	sim	do	fenômeno	de	mediação	evocado	tanto	

pelo	jogo	quanto	–	em	sua	visão	–	pelas	obras	de	arte.	Ou	seja,	a	hermenêutica	é	mais	uma	

compreensão	 ontológica	 da	 obra	 como	 ente	 que	 a	 partir	 do	 seu	Dasein	 está	 sempre	 em	

processo	 de	 reconfiguração.	 Entretanto,	 cabe	 salientar	 que	 a	 compreensão	 de	 Gadamer	

(1999)	de	jogo	–	como	mediação	e	fenômeno	–	é	aqui	entendida	como	gameplay,	já	que	ao	

submeter	à	concepção	de	jogo	como	mediação,	o	autor	acaba	por	apagar	a	materialidade	e	
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a	existência	do	jogo	em	si.	Da	mesma	forma,	esse	apagamento	do	jogo	acaba	por	desprezar	

o	papel	do	jogador	de	tal	maneira	que	“espectador”	e	“jogador”	estão,	para	ele,	equiparados.	

Se,	de	certo	modo,	Gadamer	(1999)	salienta	que	a	interpretação	de	uma	obra	de	arte	ou	uma	

peça	(ou	de	um	livro)	também	é	um	fenômeno	com	características	materiais.	Ao	seguir	essa	

linha	de	raciocínio	o	autor	nega	que	o	agir	e	o	impacto	da	liberdade	de	execução	permitidos	

dentro	do	mundo	de	 jogo	 seja	um	aspecto	de	experiência	diferente	daquela	presente	na	

observação.		

Em	posição	contrária,	Merleau-Ponty	(2007)	dá	destaque	justamente	para	esse	agir-

experiência	que	precede	a	obra	de	arte	como	uma	camada	de	compreensão	que	é,	muitas	

vezes,	inacessível	ao	espectador	da	obra	final.6	Enquanto	Merleau-Ponty	(2007)	define	que	

a	 experiência	 surge	 a	 partir	 da	 existência	 corporificada	 dos	 sujeitos,	 uma	 vez	 que	 a	

compreensão	surge	a	partir	dos	embates	entre	o	ser	e	outro	corporificados,	Gadamer	(1999)	

entende	que	é	precisamente	neste	ir	e	vir	que	se	encontra	a	experiência	e,	portanto,	aí	foca-

se	a	sua	hermenêutica.	Entretanto,	ambos	concordam	que	embora	a	experiência	em	si	seja	

finita	e	fugaz,	ela	resiste	infinitamente	como	possível	produtora	de	sentidos	ao	se	desdobrar	

em	uma	memória	que	está	sempre	se	reconfigurando,	de	forma	que,	apesar	de	presente,	a	

experiência	sempre	se	direciona	ao	futuro	quanto	à	sua	compreensão.		

Dentro	dos	Game	Studies,	 os	 trabalhos	de	Arsenault	 e	Perron	 (2009)	 e	Arjoranta	

(2015)	 aplicam	 a	 hermenêutica	 a	 partir	 da	 compreensão	 dos	 jogadores	 em	 relação	 aos	

aspectos	narrativos	dos	jogos	digitais,	de	forma	que	ignoram	as	interpretações	providas	do	

gameplay.	 Em	 sua	 atualização	 do	 círculo	 mágico	 (HUIZINGA,	 2010)	 para	 ciclo	 mágico,	

Arsenault	e	Perron	(2009)	direcionam	a	hermenêutica	somente	à	narrativa,	chegando	ao	

ponto	de	afirmar	que	a	única	característica	indispensável	do	jogo	digital	seria	o	gameplay,	

já	que	jogos	nem	sempre	apresentam	uma	narrativa	formal	–	exemplos	seriam	games	como	

Tetris	e	Paciência.		

Tanto	no	uso	 coloquial	 como	no	 acadêmico,	gameplay	 ainda	 é	 usado	 tanto	 como	

sinônimo	de	jogar	(FRASCA,	2012)	ou	de	jogabilidade	(KÜCKLICH;	FELLOW,	2004;	MELLO,	

2013).	Da	mesma	forma,	mesmo	aqueles	autores	que	o	separam	em	definições	singulares,	

atrelam	a	cada	um	dos	termos	(jogar,	 jogabilidade	e	gameplay)	significados	que	parecem	

muitas	vezes	redundantes,	dando	a	impressão	de	que	utilizar	ou	categorizar	cada	um	destes	

termos	 seria	um	mero	preciosismo	acadêmico.	 Isso	ocorre	porque	os	 termos	 seriam	 tão	

parecidos	ou	tão	embrenhados	em	suas	funções,	que	não	existiria	a	necessidade	de	separá-

los.	Porém,	a	discussão	que	se	pretende	realizar	solicita	a	compreensão	de	cada	um	destes	

																																																													
6	Deixa-se	claro	que	o	debate	entre	os	filósofos	se	situa	mais	na	busca	da	Verdade	de	uma	obra	de	Arte	do	que	
propriamente	nos	métodos	de	interpretações	possíveis.		
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termos7,	considerando	que	estes	têm	ao	menos	uma	unidade	de	significado	que	os	torna,	ao	

mesmo	tempo,	identificáveis	em	suas	singularidades	e	confluentes	em	suas	aproximações.	

Jogar	 está	 diretamente	 atrelado	 ao	 jogador,	 sendo	 uma	 ação	 executada	 por	 este	

agente.	Em	sua	unidade	mais	elementar,	o	jogar	é	parte	da	agência	do	jogador	e	não	do	jogo	

em	si.	Ao	contrário	do	jogar,	se	entende	aqui	jogabilidade	como	uma	característica	própria	

do	jogo	que	não	pode	ser	atribuída	ao	jogador	(mesmo	que	seja	esse	quem	a	percebe).	Ou	

seja,	enquanto	play	(jogar)	está	diretamente	ligado	às	sensações	e	a	agência	submetida	pelo	

jogador	 ao	 console,	 e	 consequentemente	 ao	 jogo,	 a	 playability	 (jogabilidade)	 é	 uma	

característica	atribuída	ao	jogo	em	si,	da	mesma	forma	que	legibilidade	é	uma	característica	

do	texto	e	não	do	seu	leitor	e	usabilidade	é	associado	ao	artefato/interface	e	não	ao	usuário.	

A	jogabilidade	tem	relação	com	os	atributos	do	jogo	que	agenciam	o	jogador.		

Esta	localização	da	relação	entre	jogar,	jogabilidade	e	gameplay	é	necessária	apenas	

para	se	compreender	a	esfera	de	atuação	do	gameplay,	tornando	possível	visualizar	com	um	

pouco	mais	de	clareza	alguns	dos	aspectos	que	o	gameplay	mobiliza	durante	o	fenômeno	

como	 as	 relações	 corporais	 e	 espaciais,	 as	 regras,	 o	 tempo,	 o	 sentimento	 de	 prazer	 e	 a	

narrativa	na	mediação	entre	interfaces	materiais	e	virtuais	nos	jogos	digitais.	Portanto,	este	

trabalho	retoma	a	perspectiva	de	gameplay	que	a	compreende	“como	uma	mediação	que	

engloba	a	interseção	entre	jogabilidade	(máquina)	e	jogar	(humano),	de	corpos	e	espaços	

percebida	 física	 e	 visualmente	 como	 um	 acontecimento	 pelo	 jogador	 que,	 através	 das	

possibilidades	agenciadas	pelas	interfaces	gráficas	e	de	controle,	age	sobre	este	sistema	sob	

a	tutela	das	regras”.	

Compreende-se	 aqui	 a	 hermenêutica	 como	uma	 ferramenta	passível	 de	 uso	para	

análise	interpretativa	dos	meios	representativos	em	busca	dos	seus	sentidos.	Entretanto,	

busca-se	não	a	aplicação	da	hermenêutica	tal	qual	ela	é	hoje	concebida	como	ferramenta	de	

análise	aos	jogos	digitais,	objetivando	descobrir	os	sentidos	produzidos	por	um	outro	jogo.	

O	 interesse	 aqui	 centra-se	 no	 caminho	que	 deve	 ser	 percorrido	 e	 nos	 instrumentos	 que	

podem	 auxiliar	 na	 elaboração	 de	 uma	 hermenêutica	 voltada	 à	 análise	 da	 experiência	

fenomenológica	material	 ensejada	pelos	 jogos	digitais,	 em	um	primeiro	momento,	 e	que	

pode	 vir	 a	 servir	 como	 um	 instrumento	 de	 análise	 de	 outras	 experiências	 ainda	 mais	

complexas.	 Por	 isso,	 apesar	 de	 parecer	 que	 o	 lógico,	 devido	 ao	 tema	 delineado,	 seria	

																																																													
7	Ainda	se	busca	estabelecer	uma	definição	universalmente	aceita	para	o	gameplay	na	área	dos	Game	Studies.	E,	
embora	a	maior	parte	dos	autores	destaquem	as	regras	que	modulam	o	jogo	como	principal	elemento	formador	
do	gameplay,	ainda	há	divergências	nas	conceituações	ao	que	se	refere	ao	papel	das	materialidades	do	jogar	e	
da	jogabilidade,	da	mediação	de	controle	e	das	percepções	entre	os	espaços	(dentro	e	fora	da	tela).	Portanto,	por	
ser	um	 tema	que	ainda	 suscita	debates	na	área	dos	Game	Studies,	 é	preciso	esclarecer	que	a	perspectiva	de	
gameplay	que	baliza	a	compreensão	do	conceito	neste	projeto	foi	construída	a	partir	dos	resultados	obtidos	na	
pesquisa	realizada	durante	o	curso	de	mestrado	que	precede	esta	proposta	de	projeto.	
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somente	 sugerir	 a	 aplicação	 e	 a	 adequação	 dos	 métodos	 de	 interpretação	 baseados	 na	

hermenêutica	 filosófica	 de	 Gadamer	 (1999),	 problematizada	 a	 partir	 da	 proposta	

fenomenológica	 de	 Merleau-Ponty	 (1999,	 2007)	 aos	 games	 como	 procedimento	

metodológico,	 tal	 decisão	 levaria	 este	 estudo	a	 cair	 em	um	círculo	 vicioso,	 no	qual	 seria	

impossível	escapar	dos	paradigmas	que	traduzem	experiências	como	“textos”	(ARJORANTA,	

2015)	ou	“representações”	(ARSENAULT;	PERRON,	2009)	em	busca	da	formulação	de	um	

sentido	 e	 não	 em	 uma	 nova	 compreensão	 da	 hermenêutica	 –	 caminho	 que,	 alias,	 já	 foi	

percorrido	sem	muito	sucesso	no	trabalho	de	Arjoranta	(2015).	Então,	diante	desse	possível	

infrutífero	caminho,	o	que	é	possível	fazer?		

Propõe-se	 inicialmente	 realizar	 um	 mergulho	 no	 campo	 empírico	 através	 da	

experimentação	 de	 várias	 ferramentas	 diferentes	 de	 análise	 utilizadas	 em	 pesquisas	 de	

jogos	digitais,	para	que	se	possa,	a	partir	do	entrecruzamento	destas,	tentar	se	aproximar	

destas	 possíveis	 observações	 e	 rastreamentos	 dos	 elementos	 presentes	 na	 experiência.	

Portanto,	serão	utilizando	desde	o	método	hermenêutico	suscitado	por	Gadamer	(1999),	

até	 as	 abordagens	 inspiradas	 na	 investigação	 antropológica,	 como	 o	 autorrelato	 e	 a	

participação	observante	da	experiência	de	jogo	(AARSETH,	2003;	AMARO,	2016;	FRAGOSO,	

2015).	Ou	seja,	será	necessário	tanto	analisar	os	aspectos	mais	formais	e	perenes	dos	games	

(os	elementos	narrativos,	 tanto	 textuais	como	 imagéticos,	e	as	configurações	 técnicas	de	

seus	hardwares	e	softwares)	(AARSETH,	2003)	quanto	participar	da	fugaz	experiência	de	

jogo,	na	condição	de	sujeito	ou	de	observador,	a	 fim	de	tentar,	primeiramente,	distinguir	

quais	 são	os	 sentidos	alcançados	por	 cada	análise	e	 como	estes	podem	ser	 cruzados	em	

busca	de	uma	 estrutura	 hermenêutica	 de	 análise	 que	 os	 configure	 como	um	 todo.	 Logo,	

pensa-se	que	será	preciso	analisar	os	sentidos	evocados	pelos	jogos	através	da	observação	

atenta	daqueles	que	são	mobilizados	durante	a	experiência,	levando	em	conta	seus	aspectos	

materiais	como	expressões,	reações	e	possíveis	compreensões	–	e	aqui	cabem	os	artefatos	

e	os	 jogadores	–,	 assim	como	os	elementos	narrativos	 representativos,	para	que,	 em	um	

segundo	momento,	seja	possível	voltar	o	foco	à	uma	meta-análise	da	experiência	a	partir	do	

cruzamento	de	tais	dados	e,	não,	aos	seus	possíveis	resultados.	Será	necessário	procurar	

qual	o	 caminho	a	 ser	adotado	a	 fim	de	analisar	os	procedimentos,	 os	dados,	os	 sentidos	

encontrados	e,	excepcionalmente,	as	análises	em	si	para	poder	começar	a	se	pensar	neste	

procedimento	hermenêutico.		

Referências		

AARSETH,	 Espen.	 Playing	 research:	 methodological	 approaches	 to	 game	 analysis.	 THE	
DIGITAL	 ARTS	 AND	 CULTURE	 CONFERENCE,	 5.,	 2003,	 Melbourne.	Anais	 eletrônicos...	



	

	 69	

Melbourne:	 DAC,	 2003.	 Disponível	 em:	
<http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Aarseth.pdf>.	Acesso	em:	10	ago.	2017.	

AMARO,	 Mariana.	 Eu	 não	 posso	 ser	 dois:	 uma	 perspectiva	 sobre	 o	 conceito	 de	
gameplay	 a	 partir	 de	 experiências	 com	 o	 jogo	 Brothers:	 A	 Tale	 of	 Two	 Sons.	 2016.	
Dissertação	(Mestrado).	Faculdade	de	Biblioteconomia	e	Comunicação,	Programa	de	Pós-
Graduação	 em	 Comunicação	 e	 Informação,	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	
Porto	Alegre,	2016.	Disponível	em:	<	http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/142834>.	
Acesso	em	15	ago.	2017.	

ARJORANTA,	 Jonne. Real-time	 hermeneutics:	 meaning-making	 in	 ludonarrative	 digital	
games.	2015.	Dissertation	(PhD).	The	Department	of	art	and	Culture	Studies,	University	of	
Jyväskylä	 Pekka	 Olsbo,	 Jyväskylä,	 2015.	 Disponível	 em:	
<https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45647/978-951-39-6164-
0_vaitos24042015.pdf?sequence=1>.	Acesso	em:	15	ago.	2017.	

ARSENAULT,	Dominic;	PERRON,	Bernard.	In	the	frame	of	the	magic	cycle:	the	circle(s)	of	
gameplay.	In:	PERRON,	Bernard;	WOLF,	Mark	J.	P.	(Org.).	The	video	game	theory	reader	
2.	Nova	Iorque:	Routledge,	2009.	p.109-132.	

FRAGOSO,	Suely.	A	experiência	espacial	dos	games	e	outros	medias:	notas	a	partir	de	um	
modelo	teórico	analítico	das	representações	do	espaço.	Comunicação	e	Sociedade.	Braga,	
vol.	 27,	 2015.	 Disponível	 em:	 <revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/2097>.	
Acesso	em:	10	ago.	2017.	

FRASCA,	 Gonzalo.	 Play.	 In:	WOLF,	Mark	 J.	 P.	 (Org.).	Encyclopedia	 of	 video	 games:	 the	
culture,	technology,	and	art	of	gaming.	Santa	Barbara:	ABC-CLIO,	LLC,	2012.	p.	489-492.	

GADAMER,	Hans-Georg.	Verdade	e	método:	 traços	 fundamentais	 de	 uma	hermenêutica	
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A	 internet	 já	 não	 é	 uma	 novidade,	 sua	 existência	 comercial	 data	 de	 meados	 da	

década	 de	 1980,	mas	 continuamos	 ouvindo	 frequentemente	 por	 toda	 parte	 que	 ela	 tem	

revolucionado	 as	 mais	 diversas	 lógicas	 do	 mundo.	 Desde	 os	 modos	 capitalistas	 até	 o	

convívio	entre	pessoas,	o	modo	de	ouvir	música,	ler,	assistir	séries,	agir	politicamente,	etc.	

A	internet,	pois,	parece	não	ser	uma	tecnologia	formada	e	duramente	estratificada	da	qual	

emanam	 transformações,	 mas	 um	 organismo	 que	 se	 alimenta	 de	 tudo	 que	 a	 ele	 chega,	

traduzindo	 o	mundo	 em	 sua	 tecnologia	 ao	 passo	 que	 também	 se	 transforma.	 Como	não	

poderia	ser	diferente,	a	pesquisa	científica	também	tem	se	transformado:	hoje	são	raros	os	

casos	de	objetos	de	pesquisa	comunicacional	que	não	tenham	algum	agenciamento	online,	

o	que	tem	exigido	constantemente	reviravoltas	metodológicas	e	epistemológicas	que	deem	

conta	das	transformações	frenéticas	pelas	quais	passa	a	internet	e	as	diferentes	mensagens	

por	ela	veiculadas.	

A	 velocidade	 de	 transformação	 da	 internet	 tem	 tornado	 a	maioria	 das	 pesquisas	

datadas,	 o	 que	deixa	 extremamente	 delicada	 a	 busca	 por	 um	problema	de	 pesquisa	 que	

‘resista’	aos	dois	anos	de	mestrado	–	o	que	se	dirá	então	da	profundeza	necessária	para	se	

estabelecer	um	problema	de	pesquisa	de	doutorado	com	a	temática	da	internet.	Mesmo	a	

pesquisadora	danah	boyd	(2008)	concorda	com	tal	problema,	dizendo	que	a	estrutura	da	

internet	é	muito	confusa	para	pesquisas	porque	está	sempre	mudando.	O	que	faz,	de	saída,	

no	mínimo	duas	 considerações	de	 fundo	metodológico	 emergirem	daqui:	 1)	 o	 tempo	de	

pesquisa	em	relação	à	temática	digital	não	condiz	necessariamente	ao	tempo	parametrado	

pelas	instituições	de	ensino	tendo	em	vista	as	metodologias	mais	tradicionais	ou	2)	são	as	

metodologias	tradicionais	que	tem	feito	emergir	falsos	problemas	de	pesquisa	no	que	toca	

à	internet	e	aos	demais	objetos	digitais.	Ora,	mas	parece	que	precisamos	ir	ainda	mais	fundo:	

tendo	 em	 vista	 que	 partimos	 da	 perspectiva	 comunicacional,	 mais	 especificamente	 em	

relação	à	Comunicação	como	campo	de	conhecimento	(Ciências	da	Comunicação,	Teorias	
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da	 Comunicação,	 Epistemologia	 da	 Comunicação,	 etc.)	 se	 impõe	 perguntar:	 quais	 são	 os	

problemas	específicos	da	área?		

Nos	parece	que	necessitamos	de	sempre	estarmos	atentos	e	propensos	a	produzir	

as	torções	necessárias	nas	metodologias	de	pesquisa	a	cada	novo	trabalho,	observando	o	

que	 cada	 objeto	 de	 pesquisa	 demanda.	 Mas	 deixemos	 tais	 questões	 em	 stand	 by	 para	

pensarmos	por	outra	via.	Antes	de	mais	nada,	temos	visto	que	gradativamente	encontramos	

a	maioria	dos	conteúdos	dos	meios	de	comunicação	de	massa	na	internet:	vemos	programas	

de	TV,	ouvimos	programas	de	rádio,	lemos	matérias	de	jornais	e	revistas	digitalizados	em	

pdf’s	 ou	mesmo	 em	plataformas	 de	 sites	 de	 notícia	 ou	 blogs.	 Além	disso,	 sites	 de	 redes	

sociais	 e	 diversos	 aplicativos	 posicionam-se	 na	 nuvem	 online,	 onde	 são	 acessados	 por	

usuários	 de	 diversas	 partes	 do	mundo.	 Diante	 disso,	 poderíamos	 categorizar	 a	 internet	

como	um	suporte	para	outros	meios	de	comunicação.	No	entanto,	a	categorização	de	suporte	

dá	a	entender	uma	certa	isenção	dessa	tecnologia	na	produção	de	mensagens	e	na	circulação	

de	 informação.	 Tal	 perspectiva	 parece	 coincidir	 com	 toda	 uma	 matriz	 de	 pensamento	

hermenêutico	 que	 busca	 os	 sentidos	 das	 mensagens	 somente	 em	 seus	 conteúdos.	 Se	

seguirmos	por	esse	caminho,	parece	se	dar	por	encerrada	a	questão	da	internet,	e	somente	

aquilo	que	é	derivado	de	outros	meios	de	comunicação	ou	dos	aplicativos	é	que	importaria	

aos	estudos	do	Campo	da	Comunicação.	

Entretanto,	se	considerarmos	que	nem	somente	os	conteúdos	das	mensagens	é	que	

constituem	seus	sentidos,	mas	que	existam	forças,	corpos,	formas,	ritmos	e	relações	–	aquilo	

que	 Deleuze	 e	 Guattari	 (2011)	 chamaram	 de	 semióticas	 assignificantes	 –	 compondo	 os	

sentidos	 das	 mensagens,	 então	 podemos	 conceber	 que	 os	 próprios	 suportes	 também	

agenciam	 a	 comunicação.	 Aqui	 começamos	 a	 pensar,	 pois,	 uma	 metodologia	 para	 as	

pesquisas	de	objetos	de	internet	que	derivem	de	uma	perspectiva	não-hermenêutica,	que	

tem	sido	também	trabalhada	a	partir	da	alcunha	de	Materialidades	da	Comunicação,	a	qual	

tem	refletido	sobre	"todos	os	fenômenos	e	condições	que	contribuem	para	a	produção	de	

sentido,	sem	serem,	eles	mesmos,	sentido"	(GUMBRECHT,	2010,	p.28).	Isso	vai	em	direção	

ao	pensamento	de	que	“o	“conteúdo”	de	qualquer	meio	ou	veículo	é	sempre	outro	meio	ou	

veículo”	(MCLUHAN,	2007,	p.22),	ou	seja,	“a	“mensagem”	de	qualquer	meio	ou	tecnologia	é	

a	mudança	de	escala,	cadência	ou	padrão	que	esse	meio	ou	tecnologia	introduz	nas	coisas	

humanas”	(MCLUHAN,	2007,	p.22).	Tal	perspectiva	tem	se	tornado	importante	mesmo	para	

pensarmos	a	internet	também	como	um	meio	de	comunicação.		

	 Posto	 isso,	 voltamos	 transversalmente	 as	 duas	 primeiras	 questões,	 e	

perguntamos:	o	que	é	específico	da	internet?	Ora,	a	especificidade	do	objeto	online	deriva	

das	condições	e	limitações	das	tecnologias	usadas.	Perceber	isso	é	encontrar	as	diferenças	

nas	 práticas,	 nos	 hábitos	 e	 nos	 modos	 de	 interação	 social	 que	 emergem	 das	 condições	
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maquínicas,	que	são	orientadas	pelas	ferramentas	que	carregam	um	conjunto	de	saberes	

(computadores,	smartphones,	sites	de	redes	sociais)	e	o	quanto	são	correlacionadas	com	

máquinas	sociais	(movimentos	estéticos	online,	gêneros	musicais,	etc).		

Os	 objetos	 online,	 portanto,	 dão	 a	 ver	 suas	 características	 específicas	 nos	 efeitos	

causados	 pelo	 computador	 e	 pela	 rede	 de	 sites,	 aplicativos,	 mecanismos	 de	 interação,	

modos	de	uso	humano.	Nesse	sentido,	para	encontrarmos	a	especificidade	do	objeto	online	

propomos	 um	 problema	 especificamente	 comunicacional	 em	 consonância	 com	 a	

perspectiva	 levantada	 que	 é	 o	 de	 entendermos	 os	 efeitos	 que	 a	 tecnologia	 exerce	 na	

constituição	das	mensagens,	além	de	percebermos	o	que	a	tecnologia	nos	faz	fazer.		

Cabe	 esclarecermos	 que	 o	 desenvolvimento	 dado	 até	 aqui	 evidencia	 o	 caráter	

perspectivista	 indissociável	da	pesquisa	acadêmica:	queremos	dizer	com	isso	que	não	há	

isenção,	consideramos	que	a	busca	científica	não	é	neutra	em	relação	aos	seus	resultados	e	

às	 suas	 perguntas,	 mas	 justamente	 se	 desenvolve	 a	 partir	 do	 processo	 de	 busca	 da	

superação	da	falibilidade	científica,	sem	nunca	chegar	a	um	resultado	pleno	e	intocável.	Essa	

perspectiva	decorre	do	agenciamento	epistêmico	constituído	pela	Semiótica	Crítica	(SILVA	

et	al,	2015)	desenvolvido	no	grupo	GPESC	(Grupo	de	Pesquisa	Semiótica	e	Comunicação)	da	

UFRGS.		

Diante	disso,	é	no	maquinismo	da	 internet	que	encontramos	o	 foco	de	análise	no	

nosso	trabalho:	o	uso	dos	sites	de	redes	sociais	tem	dado	a	ver	que	a	amálgama	sócio-técnica	

que	 compõe	 a	 internet	 tem	 constituídos	 bolhas	 de	 interação.	 Espaços	 onde	 ocorrem	

interações	dadas	pela	repetição	ou	pelo	ritmo	de	conexão	em	relação	a	determinados	tipos	

de	 conteúdos	 e	 usuários.	 Em	 termos	 práticos,	 isso	 quer	 dizer	 que	 temos	 visualizado	

somente	 aquilo	 que	 a	 internet	 julga	 que	 queremos	 ver	 a	 partir	 de	 seus	 algoritmos	 –	 os	

resultados	 de	 busca	 no	 Google,	 por	 exemplo,	 são	 diferentes	 para	 cada	 pessoa.	 Tal	

perspectiva	deriva	da	análise	crítica	da	ação	de	algoritmos	personalistas	dos	sites	de	redes	

sociais,	que	tem	sido	chamados	de	filtros	bolha	por	Eli	Pariser	(2012).	Para	o	autor,	esses	

filtros	são	os	responsáveis	por	criarem	os	regimes	de	circulação	de	dados	de	sites	como	

Facebook	 e	 Google,	 que	 só	 nos	 mostram	 dados	 similares	 aos	 que	 já	 nos	 mostramos	

interessados	anteriormente.		

Como	temos	observado,	diversos	pesquisadores	do	Campo	da	Comunicação	tem	se	

interessado	pela	temática	das	bolhas	de	interação,	que	já	estão	comprovadas	pela	análise	

de	redes,	como	podemos	observar	no	caso	da	polarização	política	contemporânea	

que	vivemos	no	Brasil	e	sua	recursiva	produção	de	espaços	de	interação	apartados	

(RECUERO	et	al,	2017).	Tendo	isso	em	vista,	temos	nos	preocupado	não	em	operar	

uma	pesquisa	que	venha	a	confirmar	essa	estruturação,	mas	que	dê	a	ver	os	seus	



	

	 73	

modos	de	constituição.	Por	isso,	temos	desenvolvido	um	trabalho	que	visa	pesquisar	

como	se	formam	as	bolhas	de	interação	na	internet.	Tal	objetivo	de	pesquisa	direciona	a	
discussão	não	para	um	ponto	de	origem	determinante	de	todo	o	maquinismo	algorítmico	

da	 internet,	mas	 justamente	busca	evidenciar	que	as	bolhas	de	 interação	 fazem	parte	de	

processos	 de	 transformação	 contínuos	 e	 imanentes	 a	 diversos	 fatores.	 Diante	 dessa	

perspectiva	e	das	especificidades	agenciadas	por	ela,	temos	de	certa	forma	nos	distanciado	

de	Pariser	(2012)	e	passado	a	produzir	o	conceito	de	bolhas	algorítmicas	para	marcar	tal	

distanciamento.		

É	já	a	partir	desses	movimentos	que	visamos	discutir	a	problemática	metodológica	

necessária	 a	 essa	 temática.	 Retiramos	 a	 internet	 de	 uma	 perspectiva	 laboratorial	 e	 a	

analisamos	 em	 sua	 processualidade,	 o	 que	 nos	 faz	 ir	 em	 direção	 a	 uma	 episteme	 pós-

estruturalista,	 que	 considera	 que	 “uma	 sociedade	 se	 define	 por	 suas	 linhas	 de	 fuga”	

(DELEUZE;	GUATTARI,	2015,	p.	103).	Temos	observado	diante	das	análises	já	efetuadas	que	

as	 bolhas	 algorítmicas	 não	 são	 definidas	 em	 relação	 às	 semelhanças	 de	 todos	 nossos	

movimentos	 nos	 sites	 de	 redes	 sociais,	 mas	 principalmente	 são	 agenciadas	 pelos	

movimentos	que	produzem	algum	tipo	de	diferenciação	microestrutural:	diferenciação	das	

relações	no	interior	das	próprias	bolhas	algorítmicas.		

Com	 essa	 breve	 reflexão	 buscamos	 evidenciar	 como	 a	 Semiótica	 Crítica	 pode	

contribuir	para	a	constituição	de	um	arcabouço	teórico	que	dê	conta	da	complexidade	

inerente	à	análise	das	bolhas	algorítmicas	e	do	maquinismo	da	internet.		
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Sob	 o	 ponto	 de	 vista	 da	 técnica,	 os	 desenhos	 animados	 diferem-se	 dos	 demais	

conteúdos	 audiovisuais	 em	 live	 action2	 por	 terem	 como	 característica	 inerente	 à	 sua	

concepção	o	processo	artesanal	do	quadro	a	quadro,	onde	cada	detalhe	que	dará	origem	à	

imagem	final	em	movimento	geralmente	precisa	ser	criado	do	zero3,	não	tendo	um	referente	

direto	 no	 mundo	 real.	 O	 interesse	 desse	 trabalho	 recai,	 portanto,	 sobre	 a	 dependência	

radical	 que	 os	 conteúdos	 cartoon4	 têm	 de	 um	 processo	maquínico	 e	 de	 uma	 tecnologia	

limítrofe,	concentrando	a	atenção	nas	questões	particulares	que	o	processo	utilizado	nesse	

tipo	de	produção	carrega.		

A	 história	 cinematográfica	 –	 e,	 por	 consequência,	 a	 dos	 desenhos	 animados	 de	

maneira	mais	radical	–	é	também	a	história	das	suas	ferramentas	tecnológicas.	O	formato	e	

a	 metragem	 das	 películas,	 o	 som	 sincronizado,	 a	 cor,	 o	 bit-rate,	 etc.,	 influenciam	 e	 são	

influenciados	 pelos	 conteúdos	 audiovisuais	 seja	 no	 cinema,	 na	 televisão	 e,	 mais	

contemporaneamente,	nas	novas	mídias.	

Trata-se,	portanto,	de	uma	angulação	tecnocultural	sobre	o	objeto,	entendendo	que	

tratá-lo	sob	o	viés	da	tecnocultura	pode	ser	traduzido	como	uma	ideia	onde	a	tecnologia	(ou	

as	 tecnologias	disponíveis	em	cada	era)	 trabalha	em	retroalimentação	com	os	processos	

humanos,	também	os	influenciando	e	não	sendo	somente	influenciados.	Dessa	forma,	não	

se	separa	a	cultura	de	uma	época,	de	uma	região	geográfica	ou	de	um	povo,	por	exemplo,	

das	 ferramentas	 tecnológicas	 que	 estes	 têm	 à	 disposição	 para	 produzi-la	 e	 perpetuá-la.	

Citando	a	obra	New	Media:	a	 critical	 introduction	(LISTER,	2009),	Gustavo	Fischer	busca	

uma	definição	sobre	o	conceito	de	tecnocultura	que	a	descreve	como	“geralmente	referindo-

se	 a	 fenômenos	 culturais	 em	 que	 tecnologias	 ou	 forças	 tecnológicas	 são	 um	 aspecto	

significante”	(LISTER,	apud	FISCHER,	2013).	

																																																													
1	Mestrando	no	PPG	de	Ciências	da	Comunicação	da	Universidade	do	Vale	Rio	dos	Sinos	–	Unisinos.	Linha	de	
Pesquisa	Mídias	e	Processos	Audiovisuais;	Professor	Orientador:	João	Martins	Ladeira.	
2	Do	inglês	“ação	ao	vivo”,	termo	usado	para	descrever		filmes	feitos	com	atores	em	cenários	reais.	
3	Admitindo	que	diversas	técnicas	de	animação	se	utilizem	de	referentes	do	mundo	“real”,	como	stop-motion,	
pixilation,	rotoscopia,	etc.,	mas	que	não	serão	o	foco	dessa	investigação.	
4	Termo	praticado	no	mercado	para	designar	conteúdos	de	animação	geralmente	associados	à	televisão.	
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Esse	ponto	de	vista,	ou	“visada	tecnocultural”	como	sugere	o	autor	(2013,	p.41)	será	

algo	que	podemos	encontrar	mais	claramente	nas	ideias	de	Debra	Shaw.	No	início	do	seu	

livro	“Technoculture	–	The	Key	Concepts”,	a	autora	traz	algumas	considerações	importantes	

no	 intuito	de	nos	fazer	entender	melhor	o	termo	“tecnocultura”	e	as	suas	 implicações	ao	

trata-lo	como	um	ponto	de	vista,	uma	perspectiva	sob	a	qual	analisar	os	eventos	que	nos	

interessam.	Shaw	abre	o	texto	fazendo	uma	provocação	sobre	a	famosa	frase	do	escritor	de	

ficção	científica	Arthur	C.	Clarke	que	diz	que	“qualquer	tecnologia	suficientemente	avançada	

é	 indistinguível	 de	mágica5”.	 Ao	 se	 opor	 à	 ideia	 de	 “avanço”	 ou	 “progresso”	 (sempre	 no	

sentido	de	um	constante	aprimoramento)	Shaw	destaca	que:	

“Qualquer	um	que	já	tenha	visto	o	programa	de	TV	do	Canal	4	Britânico	
Time	 Team	 deve	 estar	 ciente	 de	 como	 as	 tentativas	 de	 reconstruir	
tecnologias	 de	 um	 passado	 distante	 causam	 problemas	 para	 os	
engenheiros	 contemporâneos	 que	 não	 têm	 mais	 acesso	 às	 habilidades	
para	manipular	materiais	que	há	muito	já	caíram	em	desuso.	E,	claro,	as	
tão	 chamadas	 “maravilhas”	 do	 mundo	 antigo	 como	 Stonehenge	 e	 as	
Pirâmides	de	Gizé	são	fantásticas	porque	o	método	de	suas	construções	
são	um	mistério	para	nós;	elas	também	são	indistinguíveis	de	mágica6”.	

A	 ideia	de	que	as	 tecnologias,	portanto,	não	 são	exatamente	um	produto	de	uma	

evolução	 constante	 (onde	 a	 próxima	 ferramenta	 é	 sempre	 melhor	 que	 a	 anterior	 em	

qualquer	 abordagem	 possível),	 mas	 algo	 que	 tem	 mais	 a	 ver	 com	 a	 lógica	 de	 um	

determinado	tipo	de	cultura	(seja	de	uma	época,	de	um	povo,	de	um	espaço	singular)	e	que	

eventualmente	 pode	 desaparecer	 para	 dar	 lugar	 a	 outras	 que	melhor	 exprimam	 outras	

culturas,	 é	 o	 que	 ressalta	 nessas	 palavras.	 Entender	 a	 tecnologia	 dentro	 de	 um	 espaço-

tempo	anacrônico	e	não	linear	é,	portanto,	fundamental	para	criar	uma	visão	tecnocultural.	

Para	além	das	ferramentas,	é	preciso	entender	como	as	demandas	mercadológicas	

também	 exercem	 influência	 sobre	 os	 conteúdos	 audiovisuais	 e,	 claro,	 de	 maneira	 mais	

decisiva,	nas	animações.	Ao	precisarem	se	adaptar	à	televisão,	e	às	suas	demandas	de	prazo	

e	 orçamentos	 bem	 diferentes	 das	 praticadas	 em	 filmes	 produzidos	 para	 o	 cinema,	 os	

desenhos	animados	experimentaram	uma	alteração	significativa	em	suas	estéticas7,	onde	

não	só	as	técnicas	eram	um	limitador,	mas	também	as	condições	econômicas	do	mercado.		

A	ideia,	ao	final,	é	traçar	um	comparativo	histórico	entre	as	produções	realizadas	ao	

longo	do	século	XX,	primeiro	no	cinema	e,	posteriormente,	na	TV,	com	os	conteúdos	atuais	

																																																													
5“…[a]ny	sufficiently	advanced	technologyis	indistinguishable	from	magic”.	
6“Anyone	who	has	 seen	 the	British	Channel	 4	TV	programme	Time	Team	will	 be	 aware	 of	 how	attempts	 to	
reconstruct	technologies	from	the	distant	past	cause	problems	for	contemporary	engineers	who	no	longer	have	
access	
to	the	skills	to	manipulate	materials	that	have	long	fallen	into	disuse.	And,	of	course,	the	so-called	‘wonders’	of	
the	 ancient	 world	 like	 Stonehenge	 or	 the	 Pyramids	 at	 Giza	 are	 wonderful	 because	 the	 method	 of	 their	
construction	is	a	mystery	to	us;	they	also	are	indistinguishable	from	magic”.	
7Usaremos	o	termo	“estética”	ou	“estético”	referente	apenas	a	como	ele	é	aplicado	ao	resultado	visual	e	gráfico	
dos	objetos	analisados,	evitando	conceituações	mais	profundas	que	este	termo	poderia	suscitar.	
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do	 século	 XXI,	 onde	 os	 softwares	 são	 cada	 vez	 mais	 onipresentes	 num	 ambiente	

mercadológico	e	comercial,	em	que	as	características	intrínsecas	a	esse	tipo	de	produção	–	

o	processo	 lento	do	quadro	a	quadro	–	demanda	certo	 tipo	de	 custo-benefício	em	que	a	

produtividade	se	desvincula	cada	vez	mais	de	um	método,	a	priori,	artesanal.	

Alguns	movimentos	exploratórios	já	foram	feitos	no	sentido	de	perceber	a	influência	

das	técnicas	sobre	as	animações,	de	forma	que	destacamos	aqui	alguns	exemplos.	Antes	da	

TV,	os	desenhos	animados	eram	produzidos	para	serem	exibidos	no	cinema	e	durante	muito	

tempo	carregaram	certo	legado	estético	das	primeiras	produções.	Em	“Steamboat	Willie8”,	

fica	evidente	como	cada	personagem	(ou	qualquer	coisa	que	se	mexa)	é	redesenhado	por	

completo	a	 cada	 frame,	 restando	aos	 loopings,	que	nem	sempre	são	eficazes,	 a	 tarefa	de	

otimizar	a	produtividade.	Na	Figura	1,	um	exemplo	de	design	de	personagem	pensado	numa	

lógica	de	full-animation9.	Aqui,	o	corpo	de	Mickey	é	orgânico,	com	linhas	curvas	e	é	tratado	

como	um	elemento	só,	cabeça	tronco	e	membros	numa	única	arte	–	e	um	único	acetato	a	

sobrepor	sobre	o	cenário.		

	

	
Fig.	1:	Frame	do	filme	Steamboat	Willie	

	

As	 animações	 desse	 período	 apresentavam	 um	 alto	 nível	 de	 ruído	 visual	 não	

desejado.	A	técnica	de	fotografar	acetatos	sobrepostos	com	equipamentos	que	ainda	viriam	

a	 ser	 modificados	 gerava	 uma	 constante	 variação	 na	 luz	 e	 erros	 de	 registro	 (quando	 o	

desenho	sai	do	lugar	o	suficiente	para	ser	percebido	pelo	espectador).	Nesse	ambiente,	ter	

menos	 camadas	 de	 acetatos,	 ou	 seja,	 menos	 elementos	 separados,	 também	 ajudava	 na	

qualidade	final	do	produto.		

																																																													
8Filme	 de	 Walt	 Disney	 que	 inaugura	 o	 personagem	 Mickey	 Mouse.	 Disponível	 em	
https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E4&t=8s	(acesso	em	01/08/2017).	
9Processo	de	animação	onde	cada	frame	apresenta	um	desenho	completamente	novo.	
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A	partir	da	 chegada	da	Televisão,	 então,	 ou	da	 sua	popularização	após	o	 final	da	

Segunda	 Guerra,	 o	 design	 de	 personagens	 e	 toda	 a	 lógica	 de	 concepção	 destes	 sofreu	

consideráveis	alterações.	Um	novo	modelo	de	prazos	e	orçamentos,	bastante	diferente	dos	

praticados	 anteriormente,	 dada	 a	 exigência	de	um	enorme	volume	de	 trabalho	 capaz	de	

preencher	as	grades	de	programação,	 forçaram	inúmeras	mudanças	que	se	refletiram	de	

forma	mais	óbvia	no	visual	dos	 filmes.	É	 também	a	partir	dos	novos	modelos	de	 truca	e	

acetato	 mais	 próximos	 dos	 anos	 1950	 que	 os	 animadores	 passaram	 a	 cogitar	 o	

desmembramento	dos	personagens,	animando	elementos	do	corpo	separadamente,	como	

bocas,	 braços	 e	 pernas,	 somando	 essa	 técnica	 aos	 loopings	 e	 outras	 estratégias	 já	

sedimentadas.	

Porém,	 como	 solução	 para	 evitar	 a	 diferença	 entre	 as	 cores	 provocada	 pela	

sobreposição	 das	 inúmeras	 folhas	 de	 acetato	 que	 o	 desmembramento	 exigia,	 alguns	

aspectos	cruciais	do	visual	dos	personagens	surgiram,	como	é	o	caso	da	linha	que	circunda	

as	bocas	em	“Os	Flintstones”	ou	adereços	como	colares	e	outros	acessórios	que	separam	a	

cabeça	do	corpo,	o	braço	do	tronco,	as	mãos	do	braço	e	assim	por	diante.	Nas	Figuras	3	e	4	

é	possível	ver	como	isso	se	traduzia	no	visual	final.	

	

				 	
Fig.	3:	Colares	e	gravatas	para	separar	as	cabeças	 	Fig.	4:	Punhos	e	gola	para	separar	mãos	e	
cabeça	dos	personagens	de	“Os	Flintstones”.	 do	personagem	de	“Leão	da	Montanha”.	
	

Pensando	sobre	os	movimentos	metodológicos	que	guiarão	o	trabalho,	a	proposta	é	

ter	a	arqueologia	da	mídia	como	uma	estratégia	central	que,	de	alguma	maneira,	melhor	dá	

a	ver	as	questões	da	tecnocultura	como	estão	aqui	descritas.	Esse	agir	arqueológico	se	difere	

de	uma	perspectiva	histórica	no	sentido	de	que	a	história	é	entendida	como	uma	ciência	que	

se	pauta	por	definir	versões	oficiais,	escrevendo	dados	e	propondo	fatos	a	partir	do	ponto	

de	 vista	 dos	 “vencedores”,	 ou	 seja,	 dos	 produtos	 que	 “vingaram”	 e	 das	 ideias	 que	 se	

perpetuaram	não	por	se	tratarem	exatamente	de	uma	verdade	absoluta	do	mundo,	mas	por	

terem	maior	força,	de	gritarem	mais	alto.	A	arqueologia	da	mídia	se	opõe	a	isso,	agindo	de	

modo	a	desenterrar	questões	negligenciadas	no	processo	de	historicização,	onde	os	“becos	



	

	 79	

sem	saída,	os	perdedores	e	as	invenções	que	nunca	se	tornaram	um	produto	final	possuem	

histórias	importantes	para	contar”	(HUHTAMO	e	PARIKKA,	apud	FISCHER,	2008).	

Assim,	 a	 arqueologia	 ajudará	 a	 evitar	 a	 armadilha	 de	 perceber	 os	 desenhos	

animados	 como	 o	 processo	 mágico,	 fruto	 de	 artistas	 geniais	 a	 que	 normalmente	 estão	

associados.	Mesmo	que	os	objetos	empíricos	desse	trabalho	sejam	produtos	extremamente	

populares,	ou	seja,	que	“vingaram”	(para	reforçar	o	termo),	como	os	filmes	dos	personagens	

Mickey	Mouse	e	Os	Flintstones,	a	aproximação	metodológica	sempre	se	dará	no	sentido	de	

tentar	perceber	algo	que	estes	conteúdos,	até	mesmo	por	conta	do	seu	sucesso	comercial,	

normalmente	não	permitem	perceber.	

Referências		

FISCHER,	 Gustavo.	 Tecnocultura:	 aproximações	 conceituais	 e	 pistas	 para	 pensar	 as	
audiovisualidades.	In:	KILPP,	Suzana.	FISCHER,	Gustavo	(org.).	Para	entender	as	imagens:	
como	ver	o	que	nos	olha.	Porto	Alegre:	Entremeios,	2013.	

HUHTAMO,	 E.,	 JUSSI,	 Parikka.	 Media	 Archeology:	 Approaches,	 Applications,	 and	
Implications.	Berkeley,	California:	University	of	California	Press.	2011.			

MASCARELLO,	Fernando	(org.).	História	do	Cinema	Mundial.	Campinas:	Papirus,	2006.	

SHAW,	Debra	Benita.	Technoculture:	the	key	concepts.	Nova	York:	Berg,	2008.	

	



	

	 80	

RUMO	A	UMA	ICONOTOPIA	PERSPECTIVISTA	
DOS	DISPOSITIVOS	DE	CONTROLE	
	
Demétrio	Rocha	Pereira1		
	
Palavras-chave	
Espacialidades.	Diagrama.	Algoritmo.	Fractal.	Semiótica.	
	

Em	 prosseguimento	 a	 investigações	 sobre	 os	 espaços	 imersivos,	 chegamos	 a	

conceber	as	topografias	fractais	como	possível	descrição	do	espaço	vivido	no	interior	dos	

dispositivos	de	controle	(ROCHA	PEREIRA,	2017).	Esse	movimento	de	pesquisa	acha	a	sua	

mais	 evidente	 inspiração	no	 trabalho	 de	 Foucault	 (2001),	 que	 sugere	 o	 Panóptico	 como	

diagrama	dos	dispositivos	disciplinares	do	mundo	industrial.	Se	o	panoptismo	descreve	a	

vontade	tendencial	de	espaços	de	confinamento	como	o	hospital	e	a	prisão,	um	fractalismo	

imersivo	daria	conta	de	desenhar	a	tendência	homogeneizante	das	bolhas	algorítmicas	no	

interior	 de	 um	 serviço	 como	 o	 Facebook.	 A	 nossa	 sugestão,	 entretanto,	 não	 passa	 sem	

problemas.		

Em	 primeiro	 lugar,	 será	 preciso	 compreender	 a	 especificidade	 do	 conceito	 de	

diagrama,	 tal	 como	 mobilizado	 por	 Foucault	 e	 concebido	 por	 Charles	 S.	 Peirce.	 E	 isso	

principalmente	 porque	 não	 se	 deverá	 confundir	 um	 mapa	 ideal	 (o	 diagrama)	 com	 o	

território	 concreto	 onde	 ele	 vem	 se	 atualizar,	 tanto	 quanto	 não	 se	 pode	 cobrar	 de	 uma	

fábrica	que	exiba	planta	idêntica	à	do	Panóptico,	em	acordo	perfeito	com	o	projeto	original	

de	 Jeremy	 Bentham.	 A	 potência	 do	 diagrama	 não	 sobrevive	 nem	 à	 sua	 tomada	 como	

metáfora	meramente	simbólica	nem	à	imposição	de	que	o	seu	esquema	se	realize	a	pleno	

para	que,	somente	aí,	tenho	direito	de	existir	e	produzir	efeitos	no	mundo.	

Em	 segundo	 lugar,	 será	 necessário	 discutir	 a	 especificidade	 do	 fractalismo	 dos	

dispositivos	de	controle,	em	contraste	com	estruturalidades	que	se	manifestam	de	forma	

similar	 e	 que	 já	 são	 largamente	 identificadas	 e	 estudadas	 em	 áreas	 como	 a	Biologia	 e	 a	

Geologia.	Isso	porque	não	parece	prudente	afirmar	sem	maior	exame	que	a	topografia	da	

bolha	 algorítmica	 obedece	 a	 princípios	 biológicos,	 e	 tampouco,	 o	 que	 daria	 no	 mesmo,	

acusar	os	processos	de	formação	da	vida	de	atualizarem	uma	forma	de	dominação	típica	do	

mundo	 pós-industrial.	 Em	 ambos	 os	 casos,	 universaliza-se	 o	 controle,	 seja	 porque	 a	

Natureza	 o	 imita,	 seja	 porque	 ele	 imita	 a	 Natureza.	 Procuraremos	 responder	 a	 esse	

problema	 sem	 recair	 em	 figuras	 transcendentes,	 seja	 a	 de	 um	 controle	 universal	 e	

																																																													
1	Doutorando	em	Comunicação	e	Informação	no	PPGCOM/UFRGS.	Mestre	em	Comunicação	e	Informação	pela	
mesma	instituição.	E-mail:	demetrio.pereira@gmail.com		
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inescapável,	seja	de	uma	Natureza	independente,	pura	e	estrangeira	às	mediações	sociais	

(LATOUR,	2013).	

O	 hospital,	 a	 prisão,	 as	 escolas	 e	 fábricas	 carregavam	 um	 mesmo	 refrão	

arquitetônico.	Todos	 esses	 edifícios	manifestavam	um	desejo	de	 confinamento,	 tendência	

que	Foucault	(2001)	logo	percebeu	como	específica	a	uma	organização	disciplinar	do	poder,	

que	fechava	o	espaço	para	gerir	os	corpos	submetidos	ao	regramento	 industrial.	Então	a	

disciplina	acha	os	seus	verbos	em	restringir,	brecar,	constranger	o	movimento.	Talvez	um	

mapa	pudesse	recolher	todos	esses	enclausuramentos,	reunindo-os	em	uma	figura	capaz	de	

descrever	o	seu	desejo	de	agir,	ou	bem	a	ação	do	seu	desejo,	se	desimpedido.	É	o	trabalho	a	

que	 se	 lança	 Foucault,	 respondendo:	 o	 diagrama	 da	 sociedade	 disciplinar,	 ou	 a	 sua	

expressão	visual	e	arquitetural,	pode	ser	o	Panóptico	(Figura	1).	

	

Figura	1	-	Seção	e	planta	do	panóptico	de	Bentham	(por	W.	Reveley,	1791)	

	

Fonte:	Wikimedia	Commons2.	

	

Deleuze	define	o	diagrama	como	um	mapa	capaz	de	expor	as	“relações	de	forças	que	

constituem	o	poder”	(DELEUZE,	2013,	p.	46).	Um	tal	mapa	aponta	para	um	campo	virtual,	

informe,	não	atualizado,	ainda	nem	dizível	nem	visível.	É	por	isso	que,	para	operar	efeitos	

concretos	 no	mundo	 e	 ser	 deduzido	 dos	 dispositivos	 que	 o	 atualizam,	 o	 Panóptico	 não	

precisa	ser	realizado	pedra	sobre	pedra,	ângulo	por	ângulo,	segundo	o	seu	projeto	ideal.	O	

Panóptico	é	o	mapa	deduzido	de	um	modo	de	funcionamento	habitual	e	recorrente	entre	as	

mais	diversas	máquinas	sociais	do	mundo	moderno.	

Ao	 reconhecer	 em	 um	 projeto	 arquitetônico	 o	 diagrama	 capaz	 de	 descrever	 o	

funcionamento	conjunto	dos	dispositivos	disciplinares,	Foucault	também	está	mostrando	

que	 o	 pensamento	 topológico	 carrega	 uma	 potência	 de	 abstração	 capaz	 de	 balizar	 a	

																																																													
2	Disponível	em:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panopticon.jpg.	Acesso:	3	de	julho	de	2017.	
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observação	 e	 a	 descrição	 das	 táticas	 predominantes	 do	 poder	 em	 uma	 determinada	

sociedade.	 Não	 se	 trata	 de	 relação	metafórica,	mas	 de	 uma	 força	 própria	 do	 ícone	 para	

desenhar	operações	lógicas.	E	já	não	se	trata	de	seguir	uma	compreensão	do	ícone	enquanto	

meramente	“semelhante”	ao	objeto	a	que	se	refere,	como	observa	Irene	Machado:	

Enquanto	 a	 semelhança	 não	 pode	 prescindir	 da	 comparação	 entre	 as	
propriedades	 	de	objetos,	 a	 relação	de	 similaridade	não	se	orienta	pela	
comparação,	 mas	 	 pela	 transformação	 de	 qualidades	 com	 base	 num	
processo	que	se	manifesta		de	semiose.	Assim,	podemos	indagar:	entre	os	
traços	 que	 desenham	 o	 mapa	 	 e	 o	 território	 a	 que	 se	 refere,	 existe	
semelhança	ou	relação	de	similaridade?		Segundo	todas	as	evidências,	os	
mapas	desenham	o	 território	a	partir	de	 	 relações	de	similaridade	sem,	
contudo,	 estabelecer	 semelhanças.	 A	 composição	 	 de	 mapas	 explicita	
apenas	e	tão	somente	o	cálculo	dedutivo	de	toda	operação		mental	baseada	
no	pensamento	diagramático	icônico.	(2013,	p.	8)	

É	 por	 esse	 cálculo	 que	 se	 deduz	 do	 território	 para	 traçar	 o	 mapa	 que	 deve	

reconhecida	toda	a	eficiência	do	diagrama.		

Figura	2	–	A	curva	de	Koch	após	a	execução	de	quatro	procedimentos	iguais	em	todos	os	
pontos	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	Peitgen;	Jürgens;	 Saupe,	2004,	p.89.	

	

Veja-se,	então,	uma	receita	para	construir	um	conhecido	objeto	fractal:	comece	com	

uma	linha	reta.	Divida-a	em	três	partes	iguais.	Substitua	a	parte	do	meio	por	um	triangulo	

equilátero,	retirando	a	sua	base.	O	mesmo	procedimento	se	repete	em	todas	as	linhas	

seguintes,	resultando	na	curva	de	Koch	(Figura	2),	que	descreve	dobras	dentro	de	

dobras	dentro	de	dobras,	infinitamente.	
A	curva	de	Koch	é	o	paradoxal	objeto	que	obtemos	se	fizermos	esse	procedimento	

infinitas	vezes.	Ou	seja,	ele	expressa	uma	tendência.	Uma	figuração	da	curva	de	Koch	após	a	

repetição	de	500	procedimentos	ainda	não	é	a	curva	de	Koch.	Esse	objeto-conceito	aparece	
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na	 aurora	 da	 descoberta	 dos	 fractais,	 figurações	 entre	 cujas	 características	 está	 a	

autossimilaridade	em	todas	as	direções,	ao	infinito.	

O	 que	nos	 interessa	 é	 atentar	 para	 o	 cálculo	 subjacente	 que	produz	 a	 topografia	

fractal,	 ou	 a	palavra	 de	 ordem	 na	 qual	 a	 sua	 emergência	 está	 assentada.	 Já	 não	 se	 trata	

exatamente	da	lista	de	instruções	tomada	em	sua	literalidade	(“divida	a	reta	em	três	partes”	

etc.),	mas	da	lógica	repetitiva	que	orienta	esses	comandos	de	espacialização.	A	curva	de	Koch	

aqui	 importa	pela	máquina	abstrata	que	preside	 a	 sua	 construção,	 a	 sua	 aparição,	 o	 seu	

modo	de	existir,	que	se	atualiza	em	outros	tantos	objetos	possíveis.		

Os	meios	 de	 confinamento	 panoptistas	 passam	 por	 uma	 “crise	 generalizada”	 em	

função	de	uma	mutação	do	capitalismo,	observa	Gilles	Deleuze	(1992),	anunciando	a	era	das	

sociedades	 de	 controle.	 O	 filósofo	 francês	 é	 hoje	 acompanhado	 em	 seu	 diagnóstico	 por	

pensadores	como	Lapoujade,	que	entende	que	“não	é	que	as	imagens	do	mundo	proliferam,	

é	que	não	há	mais	mundo	fora	dessas	imagens.	[...]	No	limite,	não	há	mais	mundo	exterior	

onde	agir;	só	há	uma	tela	e	uma	mesa	de	informação	com	as	quais	interagir”	(2015,	p.	265).	

Analistas	de	fenômenos	específicos	reencontram	essa	imersividade	do	controle,	a	exemplo	

do	 estudo	 sobre	 o	 formato	 vídeo	 empreendido	 por	 Dubois,	 que	 fala	 um	 “universo	 que	

absorve	e	regurgita	tudo,	[...]	um	mundo	sem	limite,	e	portanto	sem	espaço	off,	já	que	ele	

contém	 em	 si	 mesmo	 (em	 sua	 matéria	 de	 imagem,	 em	 seu	 próprio	 corpo	 interior)	 a	

totalidade	do	universo.	A	imagem	totalizante	ou	o	espaço	off	incorporado”	(2004,	p.	94).		

Essa	 é	 também	 a	 imersividade	 da	 bolha	 algorítmica,	 ou	 bem	 o	 seu	 caráter	

autopoiético,	como	defende	Mario	Arruda	(2017),	que	reconhece	interlocução	no	trabalho	

dos	biólogos	Humberto	Maturana	e	Francisco	Varela	para	tratar	da	constituição	de	zonas	

pessoais	no	Facebook.	Topamos	com	problema	similar	ao	deduzir	uma	topologia	fractal	a	

partir	do	modo	de	operação	dos	dispositivos	de	controle.	Até	que	ponto	a	Biologia	pensou	a	

Internet	ou,	inversamente,	a	Internet	tem	pensado	os	processos	biológicos?	

Não	 penso	 que	 essa	 questão	 seja	 facilmente	 respondida	 sem	 que	 a	 própria	

compreensão	 do	 espaço	 se	 desvincule	 de	 uma	metafísica	 que	 recoloca	 a	 oposição	 entre	

sujeito	e	objeto,	cultura	e	natureza	etc.	A	proposta	que	trago	para	este	Seminário	Discente	

é	de	pensar	 em	uma	 saída	perspectivista,	 relacional,	 que	 compreenda	o	 espaço	 segundo	

quem	o	percorre.	Nesse	caso,	trata-se	de	indagar	o	fractal	segundo	quem	o	vive.	A	figuração	

da	bolha	aqui	será	bastante	diferente	daquela	empregada	em	análise	de	redes,	que	produz	

um	 olho	 onisciente,	 capaz	 de	 observar	 a	 totalidade	 do	 espaço	 que	 representa.	 Como	

figuração	de	 imersão,	a	 iconotopia	 fractal	por	necessidade	desenhará	uma	perspectiva,	e	

então	haverá	como	distinguir	elocuções	diagramáticas	em	terceira	pessoa	(o	fractal	de	um	

processo	 biológico	 com	 o	 qual	 não	me	 envolvo)	 e	 elocuções	 diagramáticas	 em	 primeira	

pessoa	(o	fractal	com	o	qual	me	cerco	a	cada	novo	movimento	nos	territórios	do	controle).	
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UMA	FORMA	DE	PARTILHAR	O	SENSÍVEL:	
O	GRÁFICO	NA	CINESCRITA	DE	AGNÈS	VARDA.	
	
Giulianna	Nogueira	Ronna	1		
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O	cinema,	em	sua	natureza	heterogênea,	 faz	aparecer	uma	dimensão	gráfica,	que	

também	o	constitui	como	imagem,	e	que	em	nosso	entendimento,	se	entrelaça	à	narrativa,	

evidenciando	 um	 processo	 de	 articulações	 e	 de	 estruturas	 que	 reconfiguram	 novas	

conexões,	 contribuindo	 para	 reposicionar	 nossas	 percepções,	 dando	 espaço	 para	 novas	

formas	ver,	sentir	e	pensar	a	imagem.		

Com	esse	olhar,	 	 a	presença	gráfica	nos	 filmes	de	Varda,	 se	apresenta	 como	uma	

figura	que	dá	a	ver	o	que	normalmente	não	é	visto,	criando	visualidades	que	ganham	luz	a	

partir	de	uma	concepção	cinematográfica	que	privilegia	movimentos	internos	do	plano.	A	

câmera	 muitas	 vezes	 percorre	 os	 espaços	 repousando	 em	 placas	 de	 trânsito,	 cartazes,	

muros,	painéis,	em	uma	geografia	particular	que	rompe	com	as	escolhas	usuais,	como	um	

filtro	que	subverte	um	padrão	de	imagem	e	conteúdo.	Seja	nas	configurações	que		aparecem	

no	mesmo	nível	narrativo,	pertencentes	à	diegese,	ou	ainda	naquelas	extradiegéticas	que	se	

ligam	ao	narrativo	por	ressonância	reflexiva	(DUBOIS,	2004	).		

Exemplos	 dessa	 contaminação	 podem	 ser	 vistos	 desde	 os	 créditos	 de	 abertura	 -	

como	os	de	Cléo	das	5	às	7	(1962)	com	uma	composição	 interna	 	expressiva	e	singular	 -	

passando	por	intertítulos,	cartões,	legendas,	cartas	–	como	as	manuscritas,	que	a	câmera		em		

As	Duas	Faces	da	Felicidade	(1965)	fragmenta	-	capas	de	livros,	jornais,	cartazes,	panfletos,	

letreiros,	placas	de	rua,	grafites	em	muros	–		que	em	Muros	e	murmúrios	(1981)	tomam	a	

tela	por	inteiro	em	composições	espaciais	que	se	confundem	com	os	artistas.	E	também,	a	

representação	 do	 ato	 da	 leitura	 ou	 da	 escrita,	 discursos,	 entrevistas,	 e	 todas	 as	 formas	

passíveis	de	reter	o	sentido	gráfico	anterior	a	elas,	como	aponta	Dubois	(2004)	em	seu	texto	

sobre	a	escrita	nos	filmes	de	Godard.		

Nessa	perspectiva,	este	 texto	propõe	um	recorte	de	observação	quando	voltamos	

nossa	 atenção	 para	 a	 contaminação	 da	 presença	 gráfica	 nos	 filmes	 a	 serem	observados,	

como	 componente	 de	 uma	 linguagem	 particular,	 capaz	 de	 contribuir	 na	 constituição	 da	

especificidade		de	um	estilo	cinematográfico.	Conforme	Conway	(2012),	Varda		chamou	de		

																																																													
1	Giulianna	Nogueira	Ronna.	Mestranda	em	Comunicação	pela	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	
Sul.	 Linha	 Práticas	 Culturais	 nas	 Mídias,	 Comportamentos	 e	 Imaginários	 da	 Sociedade	 de	 Comunicacão.	
Orientador:	Cristiane	Freitas	Gutfreind.		
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cinescrita	,	do	francês	cinécriture	,	sua	forma	de	realizar,	uma	espécie	de	assinatura	capaz	

de	descrever	sua	concepção	particular		de	cinema.		Para	a	cineasta,	seu	trabalho	se	legitima	

na		expressividade	e	autenticidade	que	emergem	do	ritmo	e	dos	elementos	que	compõem	

as	imagens.	Nada	está	ali	sem	objetivo:	espaço,	cores,	música,	forma,	objetos,	falas,	pontos	

de	vista,	são	dispostos	cuidadosamente,	amparados	pela	técnica	e	pela	linguagem,	formando	

uma	 estrutura	 que	 organiza	 a	 história	 e	 traduz	 uma	marca,	 uma	 autoria.	 Portanto,	 uma	

assinatura,	uma	escrita.	A	concepção	de	um	“bom	filme	se	daria	a	partir	de	uma	construção	

sólida	que	envolve	todos	detalhes	e	fases	da	realização,	concebido	com	precisão	técnica	e	

estética,	 privilegiando	 as	 escolhas	 e	 o	 controle	 artístico	 	 do	 diretor,	 resultando	 em	 um	

trabalho	com	forte	cunho	autoral.		

Sendo	assim,		nossa	proposta	de	observação	recai	na		forma	como	a	dimensão	gráfica	

no	cinema	opera	o	compartilhamento	entre	o	dizível	e	o	invisível,	permitindo	uma	reflexão	

acerca	 desta	 contaminação	 como	uma	 visualidade	 além	da	 sua	 representação,	 enquanto	

poética	capaz	de	reter	presença	e	força,	a	partir	do	entendimento	da	figura	em	Dubois,	como	

matéria	 própria	 do	 cinema	 e,	 também	 do	 pensamento	 visual.	 É	 em	 Dubois	 (2004)	 que	

encontramos	lugar	para	pensar	as	relações	entre	configurações	gráficas	e	o	filme	no	nível	

do	 enunciado	 diegético,	 quando	 se	 ligam	 à	 narrativa;	 ou	 fora	 dele,	 quando	 a	 diegese	 é	

anulada.	 Apontando	 seus	 sistemas	 de	 visualidades,	 visibilidades	 e	 dizibilidades	 que	

envolvem	um	esquema	de	representação	a	ser	desconstruído	a	favor	da	figuração,	de	uma	

escrita	 de	 imagens.	 Essa	 contaminação,	 para	 o	 autor,	 iria	 além	de	 um	 simples	 elemento	

fílmico,	sendo	o	próprio	filme,	filme-texto,	em	sua	premissa	enunciativa.			

É	um	cinema	liberto	de	toda	a	sua	falsa	profundidade	de	representação	do	
mundo,	um	cinema	que	olhamos	do	mesmo	modo	como	percebemos	um	
livro,	viramos	uma	página,	ouvimos	um	discurso.	Antes	de	ver,	é	preciso	
primeiro	ler	o	texto-filme.	(DUBOIS,	2004,	p.	271).	

A	dimensão	gráfica	no	cinema,	em	especial	nos	filmes	de	Varda,	em	sintonia	com	as	

possíveis	combinações	de	imagens,	são	capazes	de	reconfigurar	o	sensível	quando	tomadas	

como	manifestações	singulares	de	um	cinema	escritural.	Desse	modo,	sustentamos	nossa	

observação	 enquanto	 experiência	 estética	 que	 redistribui	 espaços,	 do	 que	 é	 visível	 e	

enunciável,	como	materialidade	atualizada	pelo	espectador,	em	nova	visualidade,	ao	buscar	

um	sentido	possível.		

Tomando	 o	 conceito	 de	 estética	 a	 partir	 de	 	 Rancière	 (2009)	 como	 a	 forma	 de	

partilhar	o	sensível,	sendo	o	sensıv́el	aquilo	que	é	sentido	pelo	sujeito,	sua	percepção	de	algo,		

propomos	observar	a	imagem	contaminda	com	a	presença	gráfica		em	meio	à	potência	de	

suas	 singularidades	 e	 multiplicidades,	 refletindo	 o	 recorte	 a	 partir	 dos	 regimes	 de	

intensidade	sensível,	os	modos	de	articulação	estéticos	e	o	aspecto	político	que	a	dimensão	
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gráfica	 	carrega	isoladamente	e	no	seu	entrelaçamento	com	o	todo.	Uma	reflexão	 	que	se	

situa	 em	como	 se	 compartilha,	 como	 se	 comunicam	as	percepções	 ao	 comum	e	 também	

individualmente,	como	se	organizam	socialmente	as	distribuições	de	lugares	dessa	partilha.		

Rancière	(2012)	vê	o		cinema	como	um	intervalo.	Um	espaço	que	se	constitui	entre	

as	diversas	especificidades	que	o	definem;	entre	arte,	teoria	e	política.	Nessa	multiplicidade,	

o	autor	recusa	conceitos	únicos	que		limitem	o	cinema,	assumindo-o	como	um	campo	para	

se	perceber	o	que	há	entre	o	que	pode	ser	visto	e	o	que	pode	ser	dito,	organizando	assim	uma	

nova	forma	para	refletir	a	percepção	do	que	é	cinematográfico,	a	partir	de	diferentes	níveis	

de	leitura,	ou	seja,	de	um	regime	estético	fundado	na	partilha	do	sensível.		

O	regime	estético	estabelece	o	que	deve	ou	não	ser	visto,	determinando	o	que	se	dá	

a	sentir	como	distribuição		do	sensível,	como	formas	de	visibilidade	das	práticas	da	arte,	do	

lugar	 que	 ocupam,	 do	 que	 fazem	 e	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 comum.	 Neste	 comum	

compartilhado,	 nas	 relações	que	 se	 estabelecem	entre	política	 e	 estética,	 encontramos	o	

conceito	 da	 partilha	 do	 sensível:	 “[...]	 um	 sistema	 de	 evidências	 sensíveis	 que	 revela	 ao	

mesmo	tempo	a	existência	de	um	comum	e	dos	recortes	que	nele	definem	lugares	e	partes	

respectivas.”	(RANCIÈRE,	2009,	p.	15).		

Para	 o	 autor,	 o	 cinema	 opera	 na	 perspectiva	 das	 percepções	 e	 dos	 afetos,	

contribuindo	 para	 novas	 possibilidades	 de	 subjetivação	 política.	 Aspecto	 político	 que	 se	

efetiva	quando	a	 	determinação	dos	espaços	aponta	a	 repartição	do	comum:	quem	toma	

parte	 e	 quem	não	 toma	parte;	 quando	o	 filme	 reconfigura	 os	 lugares,	 quando	 existe	 um	

reconhecimento,	 passagem	 do	 desconhecido	 ao	 conhecido,	 alterando	 o	 que	 é	 visível	 e	

enunciável,	estabelecendo	novas	formas	de	experiência	do	sensível.		

Dessa	 forma,	entrelaçando	conceitos	e	autores	que	 	possibilitem	estabelecer	uma	

base	inical	metodológica	para	construir	um	novo	olhar	sob	a	dimensão	gráfica	no	cinema,	

construímos	 questionamentos	 que	 buscam	 respostas	 relacionadas	 ao	 campo	 da	

comunicação	e	do	audiovisual.	Por	exemplo:	como	se	estabelecem	as	relações	da		dimensão	

gráfica	com	a	narrativa?	Quais	elementos	fazem	parte	da	sua	constituição	e	são	capazes	de	

interferir	na	 composição	das	possíveis	 leituras?	Qual	 regime	estético	e	político	opera	na	

dimensão	gráfica	do	filme,	e	como	ela	os	torna	visíveis?	Como	as	configurações	gráficas	se	

atualizam	com	a	narrativa	ou	com	o	universo	autoral	da	cineasta?			
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Este	resumo	expandido	resulta	de	pesquisa	de	dissertação	em	andamento	que	tem	

como	tema	“Televisualidades	da	Netflix:	a	construção	de	uma	TV	on	demand”.	Partimos	do	

pressuposto	metodológico	da	intuição	Bergsoniana	(BERGSON,	2005;	DELEUZE,	2004)	para	

a	formulação	do	misto/objeto	que	compreende	as	televisualidades	enquanto	virtualidade	e	

a	 plataforma	 da	 Netflix	 enquanto	 atualidade.	 Assim,	 o	 trabalho	 tem	 como	 objetivo	

compreender	 como	 as	 televisualidades	 se	 atualizam	 na	 Netflix.	 Aqui	 abordaremos	

especificamente	 a	 construção	 do	 objeto	 de	 pesquisa,	 afim	de	 colocá-lo	 em	movimento	 e	

obter	novas	perspectivas	de	como	cerca-lo	e	viabilizar	uma	problematização	consistente	em	

torno	dele.		

A	Netflix	é	um	serviço	de	streaming	audiovisual	por	assinatura	que	oferece,	a	partir	

de	um	plano	mensal,	o	acesso	ilimitado	a	filmes,	séries,	programas	de	TV,	etc.	A	empresa	se	

lançou	no	mercado	em	1997	nos	EUA	com	um	serviço	de	venda	e	 locação	de	vídeo	pela	

internet,	contratado	por	assinatura.	Em	2007	foi	lançado	o	serviço	de	transmissão	online	e	

a	partir	daí	a	empresa	começou	a	se	expandir	mundialmente.	Atualmente	a	Netflix	possui	

mais	de	100	milhões	de	assinantes	em	mais	de	190	países.	

A	Netflix	se	define	como	“uma	rede	global	de	TV	na	Internet	que	oferece	 filmes	e	

séries	 de	 TV	 sem	 comerciais,	 com	 visualização	 ilimitada	 em	 qualquer	 tela	 conectada	 à	

Internet	por	uma	taxa	mensal	acessível	e	sem	compromisso”	(NETFLIX,	2017).	A	empresa	

apresenta-se	como	TV,	ainda	que	na	internet.	No	entanto,	como	observamos	em	pesquisas	

exploratórias,	 ela	 é	 reconhecida	 pelos	 usuários	 e	 pela	 imprensa	 como	 um	 serviço	 de	

streaming	ou	um	serviço	de	vídeo	sob	demanda.	A	forma	como	a	Netflix	é	vista	e	se	auto-

referencia	talvez	não	interfira	necessariamente	naquilo	que	ela	de	fato	é,	mas	com	certeza	

produz	sentidos	sobre	sua	identidade.		

A	 partir	 da	 percepção	 desse	 modo	 enunciativo,	 inúmeros	 questionamentos	

surgiram:	O	que	faria	da	Netflix	um	meio	televisivo?	O	que	constitui	uma	TV	na	Internet?	

Que	TV	na	internet	é	essa?	Quais	suas	características	técnicas	e	estéticas?	No	que	implica	

																																																													
1	Mestranda	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Ciência	da	Comunicação	da	Universidade	do	Vale	do	Rio	dos	
Sinos	 –	 Unisinos,	 Linha	 de	 pesquisa	 I	 –	 Mídias	 e	 Processos	 Audiovisuais.	 Integrante	 do	 grupo	 de	 pesquisa	
Audiovisualidades	e	Tecnocultura:	Comunicação,	Memória	e	Deseig	(TCAv).	E-mail:	kellianaaa@gmail.com	
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enunciar-se	como	TV?	Quais	os	imaginários	invocados	pelo	termo	TV	e	os	conflitos	gerados	

no	confronto	com	os	imaginários	próprios	da	web?		

A	televisão	enquanto	mídia	tem	como	principal	característica	técnica	a	possibilidade	

de	transmitir	imagens	em	tempo	real.	Isso	criou	um	imaginário	em	torno	da	TV	como	uma	

suposta	janela	para	o	mundo.	A	Netflix	surge	noutra	lógica	moldurada	pela	fluidez	da	web,	

como	uma	janela	para	o	próprio	audiovisual.	A	Netflix	certamente	não	é	a	TV	do	ao	vivo,	

embora	não	haja	limitações	tecnológicas	para	isso.	A	TV	e	o	cinema	criaram	demandas	que	

hoje	a	Netflix	intenciona	suprir	oferecendo	o	máximo	de	conteúdo,	de	gêneros	e	de	formatos	

possíveis.	Se	a	Netflix	não	é	TV,	o	que	ela	é?		Se	a	Netflix	é	TV,	que	TV	ela	é?		

Dados	 os	 questionamentos	 provocados	 passamos	 a	 observar	 a	Netflix	 com	 olhar	

estrangeiro2	e	intuímos	que	há	ali	um	devir	televisual,	algo	que	comparece	virtualmente	na	

televisão	ou/e	em	outros	meios	e	se	atualiza	diferenciando-se	de	si	na	plataforma	da	Netflix.	

Chamamos	provisoriamente	de	televisualidades,	definida	na	ementa	do	Grupo	de	Estudos	

de	Televisão	e	Televisualidades	do	Intercom3	como	uma	virtualidade:	

[...]	 replicada,	 mimetizada	 ou	 lembrada	 em	 outras	 mídias,	 suportes	 e	
fluxos	-	como	o	cinema,	o	vídeo,	a	internet	e	os	dispositivos	móveis	-,	assim	
como	 o	 comparecimento,	 a	 ingerência	 ou	 a	 lembrança	 das	 lógicas	
operacionais,	das	estéticas	e	da	 linguagem	da	mídia	 [TV]	nesses	outros	
dispositivos.	

Assim,	num	esforço	rizomático	entre	o	teórico	e	o	empírico,	seguindo	as	regras	do	

método	intuitivo	formulei	o	meu	misto/objeto	de	pesquisa	tendo	como	elementos-chave	as	

televisualidades	(virtual)	e	a	plataforma	da	Netflix	(atual).	“Um	misto	se	decompõe	em	duas	

tendências,	das	quais	uma	é	duração,	simples	e	indivisível;	mas	ao	mesmo	tempo,	a	duração	

se	diferencia	em	duas	direções,	das	quais	a	outra	é	matéria”	(DELEUZE,	2004,	p.	132).		

Ainda	que	o	objeto	tenha	alcançado	certa	consistência,	ainda	há	um	certo	nível	de	

abstracionismo.	Ao	estruturar	a	pesquisa	com	vistas	às	televisualidades	na	Netflix,	tenho	me	

esforçando	para	vê-las	como	virtualidades	 ignorando	o	 fato	de	que	só	consigo	acessa-las	

quando	atualizadas	em	uma	materialidade	específica,	e	ao	atualizar-se	elas	se	transformam.	

Daí	o	dilema,	de	saber	o	que	de	fato	me	interessa	ver	na	plataforma.	Percebi	que	poderia	

perceber,	por	exemplo,	um	devir	da	grade	de	programação	na	formação	das	categorias	na	

Netflix,	ainda	que	elas	respondam	a	lógica	do	audiovisual	de	interface,	que	é	mais	espaço	do	

que	 tempo/fluxo.	 Mas	 nisso	 corri	 o	 risco	 de	 me	 apegar	 demais	 ao	 televisivo	 enquanto	

elemento	comparativo	e	não	as	televisualidades	enquanto	memória.		

																																																													
2	O	olhar	estrangeiro	faz	parte	da	perspectiva	desconstrucionista	da	pesquisa	que	a	metodologia	das	molduras	
propõe	e	consiste	na	desnaturalização	do	olhar	já	habituado	ao	objeto,	circular	pelas	materialidades	como	se	
fosse	o	primeiro	contato	com	o	empírico	para	ver	com	outros	olhos	o	que	estava	na	opacidade.				
3	 Disponível	 em:	 http://www.portalintercom.org.br/eventos1/gps1/gp-estudos-de-televisao-e-
televisualidades	Acesso	em:	14.	Ago.2017.	
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Em	busca	de	autenticar	meu	objeto	de	pesquisa,	encontrei	em	Flusser	(1977)	um	

olhar	 sobre	 as	 potencias	 inexploradas	 da	 televisão	 que	 me	 ajudou	 a	 pensar	 as	

televisualidades.	No	artigo,	Flusser	desenvolve	a	ideia	de	que	“a	TV	foi	projetada	para	ser	

um	novo	tipo	de	janela	com	o	objetivo	de	fornecer	aos	homens	mapas	do	mundo	(FLUSSER,	

1977,	tradução	nossa4).	O	principal	argumento	do	texto	é	que	a	TV	foi	projetada	como	uma	

nova	forma	de	ver	e	compreender	o	mundo,	já	que	poderia	trazer	para	perto	o	que	estava	

longe	 e	 dar	 a	 ver	 detalhes	 imperceptíveis	 das	 janelas	 tradicionais.	 “É	 isso	que	 a	 palavra	

televisão	 significa:	 uma	 visão	 melhor	 do	 que	 a	 fornecida	 pelas	 janelas	 convencionais”	

(FLUSSER,	1977,	tradução	nossa5).	Para	o	autor,	entretanto,	essas	potencialidades	não	eram	

suficientemente	 exploradas	 pelo	 fato	 da	 TV	 estar	 muito	 atrelada	 à	 influência	

cinematográfica.	

Embora	Flusser	demonstre	certo	pessimismo	em	relação	à	TV,	e	aborde	o	meio	a	

partir	daquilo	que	ele	“deveria	ser”	e	não	do	que	de	 fato	é,	o	que	resulta	contraditório	à	

nossa	 proposta	 de	 pesquisa,	 há	 observações	 do	 autor	 que	 consideramos	 potentes	 para	

refletir	 sobre	 o	 nosso	 objeto.	 O	 que	 nos	 interessa,	 portanto,	 é	 como	 Flusser	 enxerga	 a	

potencialidade	da	TV	de	ser	 totalmente	outra	e	como	as	características	que	ele	descreve	

acabam	 por	 atualizar-se	 anos	 depois	 em	 outros	 dispositivos.	 Ele	 acreditava	 que	 os	

telespectadores	deveriam	ser	mais	ativos	e	entender	a	mensagem	transmitida	pela	TV	não	

como	 produto	 a	 ser	 consumido,	 mas	 como	 matéria-prima	 a	 ser	 manipulada.	 “Os	

espectadores	devem	aprender	que	estão	fora	do	programa	que	estão	recebendo,	que	podem	

rearranjá-lo,	introduzir-se	nele	e	controlar	o	fluxo	de	eventos	tanto	na	velocidade	quanto	

na	direção”	(FLUSSER,	1977,	tradução	nossa6).	O	autor	percebia	a	comunicação	audiovisual	

da	 televisão	 como	 um	 espaço	 de	 interatividade	 e	 prospectava	 a	 sua	 utilização	 como	

dispositivo	de	comunicação	à	distância,	como	instrumento	de	diálogo	e	reconhecimento	de	

outra	pessoa	através	da	imagem.	Ele	argumenta	que	as	formas	de	diálogo	disponíveis,	como	

cartas	e	telefones,	eram	limitadas	no	sentido	de	aproximar	os	sujeitos	e	que	a	TV	poderia	

suprir	esse	papel	ao	possibilitar	a	conversa	através	do	vídeo.		

A	TV,	se	usada	dialogicamente	em	circuitos	abertos,	pode	se	tornar	uma	
ferramenta	desse	tipo.	Permitiria	"reconhecer"	a	outra	pessoa,	no	sentido	
de	perceber	e	conceber	a	sua	mensagem,	e	permitiria	que	a	outra	pessoa	
nos	 reconhecesse	 da	 mesma	 forma.	 Um	 diálogo	 através	 de	 tal	 meio	
permitiria	 uma	 relação	 intersubjetiva	 que	 é	 tanto	 uma	 dimensão	
intelectual	 como	 uma	 dimensão	 existencial,	 o	 que	 significa	 que	 os	
participantes,	 ligados	 uns	 aos	 outros,	 tanto	 intelectual	 como	

																																																													
4	“The	TV	was	projected	to	be	a	new	type	of	window.	It	was	meant	to	provide	men	with	maps	of	the	world	to	be	
used	in	subsequent	commitments”.	
5	“This	is	what	the	word	"television"	means:	a	better	vision	that	is	provided	by	conventional	windows”.	
6	“The	viewers	must	learn	that	they	stand	outside	the	program	they	are	receiving,	that	they	can	rearrange	it,	
introduce	themselves	into	it,	and	control	the	flux	of	events	both	in	velocity	and	Direction”.	
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existencialmente,	 formariam	 uma	 verdadeira	 "polis"	 e	 não	 mais	 se	
sentiriam	solitários	(FLUSSER,	1977,	tradução	nossa7).	

Ao	olharmos	para	as	tecnologias	de	comunicação	e	interação	social	disponíveis	hoje,	

podemos	perceber	as	características	ou	potencialidades	descritas	por	Flusser	em	inúmeras	

experiências	e	dispositivos	como	o	Skype	ou	o	FaceTime,	por	exemplo.	Ou	ainda	o	YouTube	

e	outras	redes	sociais,	espaços	extremamente	convidativos	a	intervenção	do	usuário,	para	

ressignificar/reciclar	conteúdos	já	existentes	e	produzir	o	próprio.	Nosso	intuito	aqui	não	é	

dizer	que	Flusser	previu	o	futuro,	mas	mostrar	justamente	que	essas	tecnologias	já	existiam	

como	 potência	 na	 TV	 e	 hoje	 se	 atualizam	 e	 outros	 dispositivos	 e	 se	 transformam.	 O	

desenvolvimento	 tecnológico,	 como	 a	 vida,	 funciona	 de	 forma	 rizomática.	 É	 isso	 que	 as	

televisualidades	representam	na	nossa	pesquisa,	uma	potencialidade	que	foi	(ou	pode	ter	

não	sido)	algo	concreto,	palpável	ou	visível	e	que	está	sempre	em	vias	de	tornar-se,	vir	a	ser,	

atualizar-se	nos	mais	impensáveis	formatos.		

As	 televisualidades	 são	 devires	 oriundos	 de	 um	 campo	 de	 sentido	 que	 se	

materializaram	 de	 forma	 mais	 evidente	 na	 televisão,	 mas	 podem	 ser	 identificadas	 em	

experiências	 anteriores,	 simultâneas	 ou	 pós-televisivas.	 Podem	 haver	 atualizações	 de	

televisualizades	no	cinema	ou	na	fotografia,	tanto	quanto	há	na	televisão.	Acreditamos	haver	

na	 Netflix.	 É	 um	 gene	 que	 existe	 no	 tempo	 enquanto	 possibilidade,	 mas	 só	 pode	 ser	

percebido	no	espaço	enquanto	materialidade.	Não	há	um	marco	histórico	e	espacial	de	seu	

surgimento,	 pois	 mesmo	 sem	 tornar-se	 matéria,	 as	 televisualidades	 permanecem	 em	

potência,	passíveis	de	se	atualizar	a	qualquer	momento	em	qualquer	tempo	e	espaço,	em	

qualquer	manifestação	artística	ou	midiática.	É	da	ordem	do	inapreensível,	desprovida	de	

matéria	e	por	isso,	tão	difícil	de	conceituar.			

Diante	disso,	esclarecemos	que	não	nos	interessa	autenticar	a	Netflix	como	TV,	pós-

TV	 ou	 não-TV,	 mas	 sim	 compreender	 como	 ela	 se	 constrói	 televisualmente	 (e	

audiovisualmente)	num	ambiente	de	outra	fluidez,	a	 internet,	e	numa	materialidade	com	

lógicas	 outras,	 o	 audiovisual	 de	 interface.	 Para	 isso,	 será	 necessário	 perceber	 suas	

particularidades	que	podem	por	vezes	não	corresponder	à	televisão	nem	à	internet,	mas	a	

algo	 que	 se	 coloca	 entre.	 Considerando,	 como	 coloca	 Montaño	 (2015,	 p.	 250),	 que	 “a	

interface	é	a	nova	moldura	do	audiovisual	contemporâneo”	encaramos	neste	estudo	uma	

diversidade	de	elementos	(que	vão	além	do	vídeo)	espacializados	numa	(ou	mais)	telas.	

																																																													
7	“TV,	if	used	dialogically	in	open	circuits,	might	become	just	such	a	tool.	It	would	allow	us	to	"recognize"	the	
other	person,"	in	the	sense	of	perceiving	and	conceiving	his	message,	and	it	would	allow	the	other	person	to	
recognize	us	in	the	same	way.	A	dialogue	through	such	a	medium	would	permit	an	intersubjective	relationship	
which	is	both	an	intellectual	and	an	existential	dimension.	Which	means	that	the	participants,	 linked	to	each	
other	both	intellectually	and	existentially,	would	form	a	true	"polis"	and	would	no	longer	be	lonely”.		
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Conforme	Kilpp	e	Montaño	(2015,	p.	8)	“assistimos	à	 formação	de	uma	videoteca	

universal	e,	paralelamente	de	uma	infinita	enciclopédia	de	novos	termos	usados	para	tentar	

explicar	essa	tecnocultura	em	que	todos	se	tornam	outros	a	cada	instante”.	Nossa	pesquisa	

se	 inscreve,	portanto,	neste	nível	de	 complexidade	dos	objetos	 contemporâneos	que	 são	

gerados	e	geradores	de	uma	audiovisualização	(KILPP,	2010)	e	softwarização	(MANOVICH,	

2013)	da	cultura.	
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MORTE,	REPRESENTAÇÃO,	PRESENÇA	E	
AUSÊNCIA:	COMO	ENTENDER	A	IMAGEM	
DIGITAL	DOS	HOLOGRAMAS	
	
Samara	Kalil1		
	
Palavras-chave	
Holograma.	Morte.	Representação.	Imagem	digital.	Presença	
	

As	 imagens	 dos	 corpos	 e	 suas	 presenças	 hoje,	 não	 mais	 experimentam	 uma	

conversão	em	ídolos	fixos,	artes	elitistas	ou	qualquer	outra	forma	material	ou	simbólica	de	

poder,	mas	sim	são	visuais	e	em	movimento	–	animadas	pela	era	digital.	Inicialmente,	nos	

perguntamos:	quais	as	fronteiras	de	permanência	e	ausência	dos	falecidos	hoje,	que	deixam,	

por	exemplo,	seus	rastros	na	rede	e	poderiam	com	esses	alimentar	uma	presença?	Difícil,	

por	enquanto,	de	responder.	Assim,	dentro	desse	contexto,	 identificamos	que	a	 indústria	

audiovisual	do	entretenimento	há	algum	tempo	explora	as	temáticas	corpo,	morte,	presença	

e	representação,	amparada	pelo	avanço	tecnológico,	em	especial	no	que	tange	as	formas	de	

produção	da	imagem	(equipamentos,	softwares	etc).	Nessa	linha,	destacamos	uma	forma	de	

presença	 e	 representação	 em	 evidência,	 que	 é	 ativada	 digitalmente:	 o	 holograma.	 Em	

especial,	os	hologramas	de	artistas	mortos.		

Buscamos,	assim,	entender	como	a	tecnologia	audiovisual	da	imagem	em	holograma	

resgata	as	inquietações	humanas	de	vida,	morte	e	presença	por	meio	de	um	espetáculo	ao	

vivo,	que	não	é	cinematográfico	e	que	evoca	não	personagens,	mas	artistas	da	música	que	já	

se	foram,	materializando	não	fisicamente	a	imagem	desses	e	possibilitando	ao	público	(hoje,	

amanhã,	para	sempre?)	experiências	de	quase	vida	de	quem	nunca	mais	estará	entre	nós,	

na	sua	melhor	performance	e	onde	mais	se	consagrou:	o	palco.	Indagamos:	Que	presença	e	

representação	 é	 essa	 que	mobiliza	 públicos	 imensos?	O	 que	 alimenta	 essa	 presença	 e	 o	

desejo	de	reanimação?	Que	imagem	é	essa?	

Como	recorte	e	como	piloto	em	nossa	pesquisa	de	doutorado,	escolhemos	em	um	

primeiro	momento	 entender	 como	 corpo,	morte,	 imagem	 e	 tecnologia	 se	 entrelaçam	na	

contemporaneidade,	por	meio	de	conceitos	relacionados	à	representação	e	presença,	tendo	

como	 objeto	 as	 apresentações	 em	 holograma	 de	 Ronnie	 James	 Dio	 (disponíveis	 no	

YouTube),	que	foram	construídas	com	materiais	digitais	disponíveis,	dez	anos	após	a	sua	

morte.	Para	 isso,	nos	apoiamos	nos	estudos	de	Debray	 (1993),	Martins	 (2011)	e	Belting	

																																																													
1	Doutoranda	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	Social	(PUCRS),	na	linha	de	pesquisa	Práticas	
culturais	nas	mídias,	comportamentos	e	imaginários	da	sociedade	da	comunicação,	sob	orientação	do	Prof.	Dr.	
Roberto	Tietzmann.	E-mail:	samarakalil@gmail.com.	
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(2010,	 2015).	 No	 entanto,	 nos	 questionamos	 sobre	 esse	 caminho	 metodológico,	

principalmente	no	que	tange	o	método	e	a	teoria	utilizada	para	análise,	exposta	a	seguir.		

No	raciocínio	desenvolvido	por	Debray	(1993),	a	relação	da	imagem	com	a	morte	é	

oriunda	das	diversas	formas	de	culto	aos	antepassados,	em	uma	tentativa	de	sobrevivência	

dos	mesmos,	por	imagem.	Para	ele,	“Representar	é	tornar	presente	o	ausente.	Portanto,	não	

é	 somente	 evocar,	 mas	 substituir.	 Como	 se	 a	 imagem	 estivesse	 aí	 para	 preencher	 uma	

carência,	aliviar	um	desgosto”	(DEBRAY,	1993,	p.38).	O	autor	sugere	os	limites	do	que	ele	

classifica	como	Era	Visual:	“O	visual	começa	logo	que	adquirimos	poder	suficiente	sobre	o	

espaço,	 o	 tempo	 e	 os	 corpos	 para	 deixar	 de	 temer	 sua	 transcendência”	 (DEBRAY,	 1993,	

p.37).	 De	 encontro	 a	 essa	 perspectiva,	 Martins	 (2011,	 p.	 18)	 constata	 que	 “a	 técnica	

atravessaria	o	humano,	investindo-o,	produzindo	também	o	braço	e	ameaçando	produzir	o	

homem	por	inteiro”.	Ele	reserva	um	olhar	especial	para	o	corpo	e	suas	imagens	e	destaca	

um	 conflito:	 a	 própria	 ideia	 de	 imortalidade	 se	 desligou	 da	 permanência	 de	 um	 corpo	

singular	quando	passamos	a	ter	cópias	e	réplicas	que	se	confundem	com	o	que	ele	chama	de	

inédito.	Seriam	para	ele,	simulacros	de	um	corpo	original,	em	um	“processo	de	permanente	

hemorragia	do	sentido”	(MARTINS,	2011,	p.182).	Trata-se,	assim,	de	um	novo	imaginário,	

onde	“predomina	a	ideia	de	intercorporalidade,	de	diversidade,	de	fragmentação	do	corpo,	

aparentemente	 recombinável	 num	 infindável	 jogo	 de	 possibilidades”	 (MARTINS,	 2011,	

p.184).	

Diante	disso,	Belting	(2010,	p.49),	aponta	que	a	discussão	em	torno	somente	de	um	

meio	portador	não	parece	corresponder	à	situação.	No	caso	de	um	meio	que	propriamente	

é	sem	corpo,	se	anula	o	vínculo	físico	entre	imagem	e	meio.	Ou	seja,	“As	imagens	digitais	se	

encontram	armazenadas	de	maneira	invisível,	como	uma	base	de	dados.	Qualquer	que	seja	

sua	localização,	ela	relaciona	com	uma	matriz,	que	já	não	é	uma	imagem”	(BELTING,	2010,	

p.49).	Belting	(2015)	defende	um	enfoque	antropológico	-	não	etnológico	-	para	entender	as	

imagens,	afirmando	que	o	discurso	atual	sobre	as	imagens	carece	de	visões	sobre	o	que	são	

as	imagens	e	sobre	como	elas	funcionam.	Posto	isso,	imagem	e	meio	são	fundamentais	para	

entender	as	imagens	hoje.	O	meio,	no	caso,	faz	papel	de	portador	ou	hóspede.	Dessa	forma,	

Belting	(2015,	p.155)	afirma	que	"não	há	imagens	visíveis	que	nos	cheguem	sem	mediação"	

e	uma	questão	delicada	 relacionada	à	materialidade	das	 imagens	 é	 trazida:	 "As	 imagens	

físicas	 são	 físicas	 devido	 aos	 meios	 que	 utilizam,	 mas	 o	 físico	 já	 não	 pode	 explicar	 as	

tecnologias	atuais"	(BELTING,	2015,	p.155).	Sendo	assim,	entendemos	que	a	materialidade	

não	dá	mais	conta	dos	meios	hoje.		

Para	Belting	(2015),	ao	longo	do	tempo,	houve	um	desenvolvimento	do	agente	de	

encarnação/do	meio	e	uma	analogia	corporal	(ou	“intercâmbio	simbólico”,	nas	palavras	de	

Baudrillard,	relembra	o	autor)	entre	meio	e	 imagem	ficou	mais	evidente:	“A	 imagem	dos	
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mortos,	no	lugar	do	corpo	que	não	está	mais	ali,	o	corpo	artificial	da	imagem	(o	meio),	e	o	

corpo	em	busca	dos	vivos	 interferiram	na	 criação	da	presença	 icônica	 frente	a	presença	

corporal”.	(BELTING,	2015,	p.158).	Em	seus	estudos	sobre	a	presença	icônica,	Belting	(2015,	

p.163)	entende	que	as	imagens	vivem	tradicionalmente	da	ausência	do	corpo.	A	ausência,	

neste	 caso,	 como	uma	 substituição	da	ausência	do	 corpo,	mas	 com	um	 tipo	diferente	de	

presença.	A	presença	icônica,	todavia,	mantém	a	ausência	de	um	corpo	e	o	converte	no	que	

devemos	chamar	de	ausência	visível.	Segundo	Belting	(2015,	p.163),	existe	a	necessidade	

de	um	meio	apropriado	para	que	a	visibilidade	de	um	corpo	se	faça	visível,	uma	vez	que	as	

imagens	 só	 estão	 presentes	 devido	 a	 e	 através	 de	 suas	mídias,	mas	 representando	 uma	

ausência	de	que	são	imagens.	“O	aqui	e	o	agora	de	uma	imagem,	sua	presença,	em	um	certo	

grau	se	baseia	no	meio	visual	que	ela	reside”.	Ausência	e	presença	são	reestabelecidas:	“os	

meios	estão	presentes	como	se	fossem	corpos,	enquanto	as	imagens	não”.	O	autor	pontua:	

“as	imagens	estão	presentes	nas	mídias,	mas	representam	uma	ausência,	que	se	faz	visível.	

A	animação	significa	que	abrimos	a	capacidade	de	um	meio	para	a	transmissão	de	imagens”.	

Com	isso,	ele	destaca	que:	

As	novas	tecnologias	da	visão,	porém,	introduziram	uma	certa	abstração	
na	nossa	experiência	visual,	já	que	somos	capazes	de	controlar	a	relação	
existente	 entre	 uma	 imagem	 e	 seu	modelo.	 [...]	 O	 velho	 espetáculo	 das	
imagens	sempre	mudou	quando	a	grande	tela	se	volta	a	abrir	no	cenário	e	
mostra	 os	 últimos	 meios	 visuais	 em	 questão.	 O	 espetáculo	 obriga	 sua	
audiência	a	aprender	novas	técnicas	de	percepção	e	com	isso	a	dominar	
novas	técnicas	de	representação	(BELTING,	2015,	p.164).	

Dominar	novas	 técnicas	de	 representação	não	é	um	problema	para	o	espetáculo.	

Muito	menos	para	a	indústria	do	entretenimento.	O	que	precisa	ser	estabelecido	é	o	contrato	

com	o	espectador	diante	desses	recursos.	E,	 se	 tratando	de	vida	e	morte,	uma	porta	que	

nunca	foi	fechada,	do	inconsciente	antropológico,	parece	se	expandir	ainda	mais.	

Hologramas	são	projeções	tridimensionais.	A	característica	tridimensional,	segundo	

Hofer	(2011,	p.233),	é	o	que	faz	com	que	a	imagem	seja	percebida	de	forma	diferente	de	

outras	 formas	de	 imagem	–	como	 fotografia,	vídeo	em	tela	e	outros	–	e	suas	origens	são	

vinculadas	às	ilusões	de	óptica.	Lançando	um	olhar	para	a	imagem	em	holograma,	sabemos	

que	há	um	corpo,	um	corpo	que	não	está	ali,	mas	que	vive	por	meio	de	uma	presença	icônica.	

Acreditamos	que	por	meio	da	ausência	visível,	postulada	por	Belting	(2015),	o	artista	está	

ali	em	imagem,	fazendo	uso	de	uma	visibilidade.	O	meio,	que	é	primordial	quando	falamos	

de	imagens	externas,	não	é	palpável	mas	digital	e	se	faz	visível	através	da	projeção.	Mesmo	

assim,	nos	parece	que,	somente	naquele	espaço,	no	palco,	com	todo	o	aparato	tecnológico	e	

de	entretenimento	envolvido	é	que	aquela	imagem	encarna	uma	presença,	que	é	por	nós	

animada.	Acontece	um	jogo	entre	a	evolução	dos	meios	e	a	relação	de	ausência	visível.		
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Observamos	 que	 a	 representação	 por	 holograma	 e	 a	 relação	 com	 a	 morte	 hoje,	

remonta	dentro	da	indústria	do	entretenimento	o	culto	aos	antepassados,	visando	a	uma	

eternização	e	uma	preservação	de	 legado	por	 imagem.	Há	uma	substituição	do	corpo	no	

intuito	de	fazer	da	ausência	uma	presença,	movimentando	uma	barreira	delicada.	Martins	

(2011),	 mesmo	 trazendo	 uma	 crítica	 à	 imagem	 tecnológica,	 nos	 mostra	 que	 essa	

possibilidade	de	representação	se	constitui	redundante.	A	imagem	de	holograma,	quando	

praticamente	descarta	o	físico,	vira	um	meio.	Dessa	forma,	imagem,	meio	e	corpo	(a	tríade	

de	Belting),	aparece.		

Faz-se	 pertinente	 apontarmos	 o	 que	 entendemos	 como	 o	 que	 da	 imagem	 de	

holograma	 de	 James	 Dio.	 No	 lado	 funcional,	 essa	 imagem	 desempenha	 uma	 presença	

irreal/real	 de	 um	 artista	 falecido	 ao	 vivo,	 em	 um	 palco.	 Busca,	 em	 terceira	 dimensão,	

representar	Dio,	garantindo,	assim,	um	show.	É	visual	aos	olhos	como	se	fosse	uma	pessoa	

real.	 Talvez,	 possa	 até	 estar	 presente	 em	 vários	 locais	 ao	 mesmo	 tempo,	 desalinhando	

tempo	e	espaço.		

O	como,	por	outro	 lado,	evocando	a	essência	da	 imagem,	é	 trazido	pela	 ilusão	de	

óptica	 provocada	 pela	 tecnologia	 empregada.	 Mas,	 ela	 só	 existe	 ali	 naquele	 momento,	

naquele	contexto.	Trata-se,	portanto	de	uma	presença	e	de	uma	representação	inovadora,	

que	 retrata	 as	 questões	 mais	 primitivas	 e	 as	 mais	 latentes:	 morte	 e	 vida,	 presença	 e	

ausência.	A	mobilização	para	o	espetáculo,	explorando	as	fronteiras	entre	essas	questões	

considera	a	representação	e	a	oportunidade	de	estar	com	o	artista	diante	dos	olhos	uma	

personificação	visual.	É	uma	imagem	não	física,	não	palpável,	tridimensional	e	ativada	pela	

tecnologia	e	pela	consciência	antropológica	e	cultural.		
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Alguma	coisa	acontece	no	cinema	brasileiro	de	dez	anos	para	cá.	Não	se	trata	de	um	

movimento	 formado	 por	 filmes	 e	 diretores,	 cujas	 coordenadas	 estéticas	 caminhem	para	

uma	 certa	 uniformidade.	 Não	 há,	 definitivamente,	 um	 conjunto	 de	 filmes	 que	 dão	 a	 ver	

confluências	 de	 linguagem	 que	 os	 tornem	 pertencentes	 a	 um	 mesmo	 balaio.	 Ninguém	

reivindica	a	 inserção,	não	há	voz	guia,	nem	 tampouco	 regras	a	 seguir.	Mas	alguma	coisa	

acontece	no	cinema	brasileiro	de	dez	anos	para	cá.	Estamos	falando	de	alguns	filmes	que	

evidenciam	recorrências	no	modo	como	produzem	suas	imagens,	que	dizem	respeito	a	uma	

concepção	singular	de	fazer	cinema.	Tais	filmes	apresentam	uma	experiência	que	articula	o	

drama	com	algo	que	vem	de	fora,	um	dado	gesto	de	inspiração	documental.	Algo	que	em	

alguma	 instância	 faz	 enredar	 aquilo	 que	 entendemos	 como	 o	 vivido,	 com	 as	 dimensões	

fabulares.	 A	 presente	 pesquisa	 mostra-se	 por	 meio	 de	 uma	 investigação	 sobre	 os	

paradigmas	 imagéticos	que	modulam	o	Novíssimo	Cinema	Brasileiro.	 Imagens	marcadas	

por	uma	indiscernibilidade	entre	o	que	é	próprio	da	mise-en-scène	e	as	forças	que	vem	de	

fora.	Nosso	intuito	é	o	de	provar	a	potência	da	indissociabilidade	entre	tais	instâncias.	

Marcelo	Ikeda	chama	atenção	para	uma	“turma”	de	jovens	que	formam	menos	um	

grupo	que	uma	geração,	e	que	formam	o	chamado	Novíssimo.	Cineastas	que	não	se	abraçam	

aos	modelos	 industriais,	que	não	se	 inserem	nas	políticas	oficias	de	 financiamento	e	que	

detém,	 nas	 palavras	 do	 autor,	 um	 certo	 “espírito	 cinematográfico	 renovado”	 (2012).	 Tal	

geração	 é	 influenciada	 diretamente	 por	 uma	 certa	 precariedade	 na	 produção,	 que	

potencializa	a	criação	e	que	privilegia	o	processo	e	não	o	produto	final.	Este	contexto	acaba	

por	gerar	obras	cujas	propostas	estéticas	e	de	 linguagem	são	subordinadas	à	matizes	de	

indeterminação,	ainda	que	o	objetivo	não	seja	de	explorar	a	indistinção	das	fronteiras	entre	

os	gêneros,	pois	a	geração	do	“novíssimo”	parece	não	enxergar	relevância	nas	mesmas.	

Estes	diretores	e	suas	turmas,	muitos	pertencentes	a	coletivos	cinematográficos,	são	

responsáveis	por	filmes	que	circulam	em	festivais	importantes	internacionais	e	em	circuitos	

mais	alternativos	de	exibição,	ainda	que	tradicionais.	São	filmes	que	chamam	atenção	pois	
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Significação	
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quebram	o	estatuto	do	referente,	e,	com	isso,	por	meio	dos	agenciamentos	dos	componentes	

da	mise-en-scène,	minam	as	ordens	identitárias,	reinventando	os	parâmetros	da	encenação	

cinematográfica.	Filmes	como:	Avenida	Brasília	Formosa	(2010),	de	Gabriel	Mascaro;	O	Céu	

Sobre	os	Ombros	(2010),	de	Sergio	Borges;	Estrada	para	Ytchaca	(2010),	de	Ricardo	Pretti,	

Luiz	Pretti,	Guto	Parente	e	Pedro	Diógenes;	A	Cidade	é	uma	Só	(2012)	e	Branco	Sai	Preto	Fica	

(2014)	de	Adirley	Queiroz;	A	Vizinhança	do	Tigre	 (2014),	de	Affonso	Uchôa;	Eles	Voltam	

(2014),	de	Marcelo	Lordello;	Olmo	e	a	Gaivota	(2014),	de	Petra	Costa	e	Lea	Glob;	e	Ela	Volta	

na	 Quinta	 (2015),	 de	 André	 Novaes,	A	 Cidade	 Onde	 Envelheço	 (2016),	 de	Marília	 Rocha	

formam	um	recorte	significativo	de	uma	cinematografia	recente	brasileira	que,	de	acordo	

com	a	ênfase	da	crítica,	estariam	subordinados	a	alcunha	do	“Novíssimo”.		

Alguns	 fatores	 apontam	 para	 um	 contexto	 cinematográfico	 que	 expressa	

recorrências	 tanto	 em	 termos	 formais	 e	 narrativos,	 como	 em	 termos	 dos	 modos	 de	

produção:	de	um	 lado	 temos	 filmes	dirigidos	por	 jovens	 realizadores	que	privilegiam	os	

modos	 mais	 coletivos	 e	 não	 hierarquizados	 de	 realização,	 equipes	 mais	 reduzidas,	 não	

dependência	 de	 financiamento	 público	 ou	 leis	 de	 incentivo,	 circulação	 em	 festivais	

alternativos	 e	 internacionais,	 amparados	 pela	 crítica	 independente	 e	 descentralizada	 da	

mídia	hegemônica,	por	outro	 lado,	 filmes	que	negam	os	modelos	 tradicionais	narrativos,	

ignoram	 os	 gêneros,	 utilizam	 a	 precariedade	 como	 potência,	 com	 ênfase	 nas	 dinâmicas	

processuais	da	realização.		

É	possível	pensar	as	imagens	cinematográficas	sob	diferentes	aspectos,	por	isso	já	

de	saída	torna-se	importante	uma	tomada	de	posição.	Nosso	pensamento	em	relação	aos	

movimentos	cinematográficos	dá-se	a	partir	das	teses	deleuzeanas	sobre	o	cinema.	Deleuze	

convoca-nos	a	olhar	para	o	cinema	como	uma	forma	de	pensamento.	O	autor	declara	que	

pensar	o	cinema	e	sua	linguagem	é	uma	forma	de	elaborar	um	pensamento	sobre	o	mundo,	

sobre	as	formas	de	estar	no	mundo,	e	sobre	os	modos	de	assujeitamento	do	corpo	social.	

Para	o	autor	francês	o	cinema	deve	forçar	o	pensamento	a	pensar,	seja	através	do	choque,	

afinado	com	os	preceitos	de	Eisenstein,	ao	se	referir	a	imagem-movimento,	seja	através	da	

violência	do	afeto,	em	um	diálogo	com	Artaud	na	passagem	para	a	imagem-tempo.		

A	partir	destas	afirmações	formula-se	uma	tese	sobre	o	fora-de-campo	no	cinema	

tendo	 em	 vista	 uma	 investigação	 que	 olha	 para	 a	mise-en-scène	 e	 para	 os	 dispositivos	

fílmicos.	O	cinema	tem	o	poder	de	evocar	imagens,	entendidos	aqui	como	signos	alinhados	

a	 uma	 função	 narrativa,	 como	 um	 corpo/texto	 imbricado	 com	 outros	 corpos/texto	 que	

compõem	 a	 linguagem	 cinematográfica.	 Não	 compreendemos	 a	 mise-en-scène	 e	 nem	

tampouco	 o	 fora	 de	 campo	 como	 figuras	 autônomas,	 apartadas	 da	 trama	 na	 qual	 estão	

inseridas,	 as	 reconhecemos	 como	 indissociáveis.	Nossa	 aposta	 é	 que	 os	 filmes	 de	André	
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Novais,	dentro	de	um	contexto	do	Novíssimo	Cinema	Brasileiro,	tem	muito	a	nos	dizer	sobre	

este	processo.	

As	problemáticas	que	circundam	as	formas	presentes	na	imagem,	impactadas	pelos	

espaços	 que	 fazem	 parte	 dela,	 e	 pelos	 que	 não	 fazem,	mas	 que	 as	 compõe,	 pedem	 uma	

investigação	 sob	 os	 aspectos	 da	 encenação	 cinematográfica.	 Na	 base	 de	 sua	 estrutura	

residem	questionamentos	que	recaem	sobre	as	forças	que	constituem	uma	imagem.	E	assim,	

lançamos	a	pedra	fundamental	que	ampara	esta	pesquisa,	que	nos	leva	a	uma	investigação	

sobre	a	natureza	da	relação	entre	a	mise-en-scène	e	o	fora	de	campo	no	cinema.	O	que	nos	

intriga	é	o	enigma	que	está	posto	no	interstício.	Uma	dinâmica	que	separa	o	que	é	a	da	cena	

com	 o	 que	 é	 de	 fora,	 ou	 com	 o	 que	 está	 fora.	 Não	 apostamos	 na	 busca	 pelo	 sentido	 da	

separação,	mas	na	compreensão	do	sentido	produzido	pela	indissociabilidade.	

Intuímos	que	a	separação	entre	a	encenação	e	o	 fora	é	uma	discussão	que	 incide	

sobre	as	operações	ligadas	a	uma	zona	de	representação.	Então,	neste	caso,	existe	algo	que	

está	 fora	 que	 é	 representado	 pelo	 cinema.	 Uma	 porção	 de	 acontecimentos	 que	

correspondem	ao	vivido,	e	que	encontram	um	meio	para	expressar	suas	idiossincrasias.	De	

um	 lado	 o	 cinema,	 configurado	 através	 de	 uma	 linguagem,	 de	 outro	 a	 realidade,	 que	 se	

apresenta	 como	matéria	 prima	 que	 inspira	 as	 produções	 do	meio.	 	 Por	 este	 prisma,	 há,	

portanto,	 um	 pequeno	 abismo	 entre	 tais	 instâncias.	 Como	 se	 a	 vida,	 ocupada	 com	 seus	

acontecimentos	 cotidianos,	 se	 oferecesse	 ao	 cinema,	 que	 por	 meio	 de	 suas	 técnicas,	 a	

transformaria	em	discurso.	Um	discurso	que	representa	e	que	toma	a	vida	como	objeto.	

Porém,	esta	é	uma	discussão	que	não	nos	interessa.	Optamos	pela	compreensão	do	

que	a	vida	e	o	cinema	expressam,	quando	envolvidos	em	um	movimento	de	imbricamento	

mútuo,	cujo	efeito	aponta	mais	para	uma	fabricação	de	realidades	do	que	para	a	revelação	

das	mesmas	através	dos	artifícios.	A	este	movimento	não	corresponde	uma	dialética,	mas	

um	plano	de	imanência.	

Dá-se	então	um	primeiro	exercício	que	nos	leva	a	entender	as	imagens	do	cinema	na	

direção	tal	qual	proposta	por	Deleuze	(2013)	quando	embasou	sua	teoria	sobre	o	cinema	

moderno:	um	cinema	que	escapa	às	situações	sensório	motoras,	e	que	encontra	abrigo	no	

pensamento	que	 é	 imanente	 a	 ele.	Dessa	 forma	não	 travamos	 aqui	uma	 conversa	 com	a	

metafísica,	uma	vez	que	o	fora	nos	põe	diante	do	mundo	e	não	em	outro	mundo.	O	fora	de	

campo	 é	 então	 compreendido	 como	 virtualidade	 que	 se	 engaja	 a	 um	 processo	 de	

atualização.	Assim,	podemos	arriscar	uma	analogia	entre	o	atual	e	o	virtual	em	Deleuze	e	o	

campo	e	fora	de	campo	no	cinema.	Nesses	termos,	o	fora	pode	ser	compreendido	como	um	

espaço	 povoado	 por	 singularidades	 pré-individuais	 que	 não	 se	 constitui	 apenas	 como	

possibilidade,	mas	afirma-se	como	realidade,	que	toca	o	sensível.	
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É	importante	deixar	claro	que	já	partimos	da	ideia	que	não	há	um	fora	do	cinema.	

Afirmamos,	pois,	já	de	saída,	que	há	uma	relação	imanente	entre	o	fora	de	campo	(no	sentido	

absoluto,	 conforme	 as	 teorias	 de	 Deleuze,	 2013)	 e	 a	mise-en-scène.	 Nossa	 proposta	 de	

investigação	sublinha	a	tentativa	de	entender	que	respostas	o	Novíssimo	Cinema	Brasileiro	

dá	a	esta	problemática,	 tendo	em	vista	suas	características	éticas,	estéticas	e	discursivas	

submersas	no	plano	da	linguagem.	Nosso	intuito,	obviamente,	é	não	repetir	o	óbvio.	É	fato	

que	o	fora	de	campo	está	na	mise-en-scène.	O	fora	de	campo	enquanto	um	conceito	chave	da	

teoria	e	da	prática	cinematográfica	anuncia	sua	presença,	ainda	que	 invisível,	no	campo,	

portanto	no	espaço	imagético	da	representação.	Por	este	prisma,	só	há	o	fora	de	campo	em	

referência	a	um	campo.	Entretanto	esta	 tese	evoca	uma	discussão	pertinente	que	não	se	

inclina	à	redundância.	Ampliamos	o	fora	de	campo	em	a	partir	de	dimensão	absoluta,	em	

uma	relação	indissociável	como	o	fora,	que	no	escopo	de	uma	inspiração	documental	não	se	

expressa	como	descolado	da	cena.	Nossa	discussão	traz	o	Novíssimo	Cinema	Brasileiro	para	

problematizar	estes	indícios.	
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A	MICROPOLÍTICA	DAS	EMOÇÕES	NAS	
PORNOCHANCHADAS:	AS	DINÂMICAS	
SOCIOPOLÍTICAS	DE	COMO	É	BOA	NOSSA	
EMPREGADA	
	
Guilherme	Fumeo	Almeida	1		
	
Palavras-chave		
Micropolítica	das	emoções.	Pornochanchadas.	Como	é	boa	nossa	empregada.		

	
Este	 trabalho	pretende	problematizar	o	diálogo	entre	o	conceito	de	micropolítica	

das	 emoções	 e	 a	 análise	 das	 dinâmicas	 sociopolíticas	 expressas	 nas	 pornochanchadas	

através	do	exemplo	do	filme	Como	É	Boa	Nossa	Empregada	(Ismar	Porto	e	Victor	di	Mello,	

1973).	Para	fazer	a	ponte	entre	o	conceito	e	sua	manifestação	no	objeto	em	análise,	o	estudo	

será	estruturado	a	partir	da	relação	entre	as	especificidades	do	filme	enquanto	pertencente	

ao	gênero	pornochanchada	e	a	noção	de	micropolítica	das	emoções	aplicada	à	análise	das	

suas	representações	de	um	determinado	contexto	sociopolítico	em	um	objeto	específico.	

Dessa	 forma,	 a	 pergunta	 problema	 que	 norteia	 a	 discussão	 é:	 De	 que	 forma	 é	 possível	

problematizar	o	conceito	de	micropolítica	das	emoções	a	partir	da	análise	das	dinâmicas	

sociopolíticas	expressas	na	pornochanchada	Como	É	Boa	Nossa	Empregada?	

Produzidas	 especialmente	 ao	 longo	 da	 década	 de	 1970,	 as	 pornochanchadas	 se	

consolidaram	enquanto	um	gênero	cinematográfico	brasileiro	que	reunia	filmes	de	diversos	

estilos	que	assimilavam	elementos	presentes	em	formas	tradicionais	de	entretenimento	

popular,	como	o	teatro	de	revista,	o	circo	e	o	rádio,	e	abordavam	o	erotismo,	a	crítica	

de	costumes	em	sexuais	e	comportamentais	e	o	humor	popular	urbano	já	presente	

nas	chanchadas	(ABREU,	2002).		Priorizando	as	problemáticas	cotidianas	dos	indivíduos	
em	 tempos	 de	 autoritarismo	político,	 a	 pornochanchada	 se	 consolidou	 enquanto	 gênero	

cinematográfico	de	grande	sucesso	de	público	que	refletia	e	sofria	os	reflexos	de	seu	tempo,	

protagonizando	 um	 processo	 de	 “liberação	 de	 costumes	 da	 época,	 uma	 tematização	 da	

“revolução	 sexual”	 à	 brasileira,	 tecendo	 tramas	 que	 de	 início	 se	 prendiam	 à	 paquera,	 às	

conquistas	amorosas,	à	virgindade,	ao	adultério,	à	viúva	disponível	e	fogosa”	(SIMÕES,	2007,	

p.	187).		
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Este	 registro	 de	 liberação	 de	 costumes	 obedecia	 a	 uma	 determinada	 dinâmica	

sociopolítica,	 priorizando	especialmente	o	 erotismo	da	 figura	 feminina,	 a	mulher	objeto,	

voltada	 para	 o	 desfrute	masculino.	 Dentro	 deste	 reflexo	 de	 costumes	 de	 uma	 época,	 as	

pornochanchadas	faziam	uma	abordagem	do	erotismo	que,	até	meados	da	década	de	1970,	

se	 pautava	 especialmente	 pelo	 tom	 satírico	 ou	 humorístico	 e	 pela	 linguagem	 ágil,	 que	

problematiza	 diferentes	 formas	 de	 representar	 as	 emoções	 como	 experiência	 de	

envolvimento	dentro	do	relacionamento	social	(BARBALET,	2002).		

Lila	 Abu-Lughod	 e	 Catherine	 Lutz	 (1990)	 traçam	um	 caminho	 para	 realizar	 uma	

análise	 sociocultural	 e	 política	 das	 emoções,	 ao	 defini-las	 enquanto	 discursos	 que	 se	

materializam	 em	 atos	 pragmáticos	 e	 performances	 comunicativas.	 Através	 da	 noção	 de	

discursos	 emocionais,	 Abu-Lughod	 e	 Lutz	 relacionam	 a	 importância	 da	 linguagem	 na	

construção	 da	 realidade	 social	 à	 maneira	 como	 as	 emoções	 se	 materializam	 em	 fatos	

socioculturais.		

Enquanto	 discursos	 emocionais,	 as	 emoções	 podem	 ser	 vistas	 como	 produtos	

culturais	 capazes	 de	 serem	 reproduzidos	 nos	 indivíduos	 em	 forma	 de	 uma	 experiência	

corporificada,	 através	 de	 técnicas	 corporais	 (expressões	 faciais,	 posturas	 e	 gestos).	 Ao	

pensar	no	lugar	e	nos	efeitos	das	emoções	no	corpo	humano,	Abu-Lughod	e	Lutz	propõem	

uma	forma	de	situar	teoricamente	as	emoções	no	corpo	social,	a	fim	de	compreender	como	

os	discursos	emocionais	são	formados	dentro	dos	contextos	políticos	e	econômicos	em	que	

estão	 inseridos	 e	 estudá-las	 a	 partir	 de	 seu	 papel	 na	 construção	 das	 relações	 de	 poder	

enquanto	fenômenos	sociais.		

Explorando	 as	 potencialidades	 socioculturais	 e	 políticas	 das	 emoções,	 Claudia	

Rezende	e	Maria	Claudia	Coelho	(2010)	pensam	na	sua	capacidade	de	dramatizar	e	alterar	

a	dimensão	macrossocial	em	que	estão	inseridas,	elaborando	assim	a	noção	de	micropolítica	

das	 emoções.	 Rezende	 e	 Coelho	 levam	 em	 conta	 noções	 centrais	 na	 compreensão	 das	

relações	interpessoais,	como	alteridade	e	indiferença,	para	diferenciar	os	diferentes	casos	

de	manifestação	da	dimensão	micropolítica	das	emoções,	vinculando	a	manifestação	destas	

noções	às	macro	relações	dentro	das	quais	elas	estão	inseridas.	Assim,	os	sentimentos	são	

vinculados	diretamente	à	chamada	fronteira	nós-outros,	que	garante	que	os	sentimentos	

morais	sejam	responsáveis	pelas	dinâmicas	de	inclusão	e	exclusão	e	capazes	de	aplicar	as	

dimensões	micropolíticas	das	emoções	através	da	dramatização,	do	reforço	e	da	alteração	

das	macro	relações	sociais.		

A	partir	do	primeiro	dos	três	episódios	de	Como	é	boa	nossa	empregada,	Lula	e	a	

copeira,	é	possível	problematizar	o	papel	dos	discursos	emocionais	nas	relações	de	poder.	

Ao	colocar	no	centro	o	desejo	do	adolescente	Lula	(Pedro	Paulo	Rangel)	pela	nova	copeira	

da	família	(Vilma	Chagas),	o	 filme	o	 faz	sem	descuidar	de	um	contexto:	estamos	em	uma	
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mansão	na	Zona	Sul	carioca,	Lula	é	o	filho	do	patrão	que	cobiça	a	empregada	recém-chegada.	

Como	emoção,	o	desejo	é	contextualizado	nas	relações	sociais	e	de	poder	representadas	no	

filme,	como	nas	maquinações	de	Lula,	desde	o	uso	de	sapos	e	insetos	para	forçar	a	primeira	

copeira	 da	 casa	 a	 se	 demitir	 até	 a	 construção	 de	 uma	 geringonça	 de	 madeira	 que	 lhe	

permitisse	 chegar	 do	 terraço	 ao	 quarto	 da	 nova	 copeira,	 com	 quem	 deseja	 perder	 a	

virgindade.		

A	obstinação	de	Lula	tem	sucesso:	ele	consegue	chegar	ao	quarto	da	empregada	e	

passar	a	noite	com	ela;	na	segunda	vez,	contudo,	a	geringonça	quebra	e	faz	um	barulho	que	

acorda	 toda	a	 casa,	 expondo	a	aventura	 sexual	do	adolescente	 com	a	 copeira.	A	 jovem	é	

demitida,	 e	 sua	partida	para	 a	 rua,	 para	 fora	dos	domínios	da	mansão,	 sinaliza	um	 final	

infeliz.	Mas	a	 ironia	cômica	do	 filme	e	sua	conciliação	entre	emoções	e	contextos	sociais	

entram	novamente	em	ação,	exemplificando	a	compreensão	sociopolítica	das	emoções:	a	

ex-copeira	anda	alguns	passos	e	logo	entra	no	sedan	preto	do	patrão,	que	se	transforma	em	

amante.		

É	a	união	entre	desejo	e	relações	de	poder,	com	essas	relações	sendo	moldadas	pelos	

diversos	 arranjos	 emocionais	 que	 estão	 em	 jogo:	 patrões	 são	 patrões	 e	 empregadas	 são	

empregadas,	mas	também	podem	se	tornar	amantes.	Nesse	caso,	os	arranjos	emocionais	

são	materializados	através	do	desejo	do	pai	e	do	filho,	que	são	habilmente	conciliados	pela	

ex-copeira	no	desfecho	do	episódio	em	um	triângulo	amoroso.	Logo	depois	de	se	despedir	

do	pai,	que	deixa	o	apartamento	em	que	os	dois	passaram	a	se	encontrar,	ela	recebe	pela	

janela	o	filho	que,	ainda	sorrateiro,	conseguiu	conquistar	a	tão	cobiçada	copeira.	

Analisando	o	terceiro	e	último	episódio	de	Como	é	boa	nossa	empregada,	O	melhor	

da	 festa,	 é	 possível	 visualizar	 a	 capacidade	 micropolítica	 das	 emoções	 através	 de	

sentimentos	 de	 desejo,	 tensão,	 raiva	 e	 alívio	 expresso	 pelo	 corpo	 público	 e	 privado	 do	

corretor	de	ações	Naná	(Jorge	Dória).	Personagem	irritadiça	e	paradoxal,	Naná	representa	

a	figura	do	pai	de	família	que	não	tolera	que	a	filha	namore	um	rapaz	com	cabelos	compridos	

e	que	o	filho	beije	a	empregada	da	casa,	mas	se	encanta	pela	empregada	da	anfitriã	da	festa	

em	que	vai	com	a	esposa	(Neusa	Amaral)	e	decide	conquistá-la.		

Ao	 expor	 o	 desejo	 de	 Naná	 pela	 empregada	 e	 de	mostrá-lo	 enquanto	 um	 pai	 de	

família	hipócrita	e	que	parece	estar	em	estado	de	permanente	tensão,	o	último	episódio	de	

Como	 é	 boa	 nossa	 empregada	 exemplifica	 a	 capacidade	 micropolítica	 das	 emoções	 de	

dramatizar	e	alterar	a	dimensão	macrossocial	em	que	estão	inseridas	e	os	efeitos	causados	

das	 emoções	ao	 serem	aplicadas	em	um	determinado	 contexto	 sociopolítico.	No	 caso	de	

Naná,	essa	dramatização	é	gerada	principalmente	pela	sua	personalidade	simultaneamente	

agressiva	 e	 atrapalhada:	 depois	 de	 conseguir	 se	 encontrar	 com	 a	 empregada	 (Aizita	
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Nascimento),	uma	série	de	reviravoltas	faz	com	que	o	corretor	de	ações	não	finalize	seu	
encontro	e	que	sua	esposa,	ao	descobrir	as	 infidelidades	conjugais	do	marido,	 tenha	sua	

própria	 aventura	 amorosa.	 Assim,	 o	 turbilhão	 de	 sentimentos	 suscitados	 pela	 aventura	

extraconjugal	mal	 sucedida	 de	Naná	 expõe	 a	 complexidade	 que	pode	 ser	 adquirida	 pela	

gramática	emocional	em	determinados	contextos	sociais,	no	tom	de	humor	e	quase	tragédia	

de	 uma	 trama	 que	 expõe	 a	 figura	 de	 Naná	 em	 uma	 situação	 patética,	 explorando	 as	

capacidades	emocionais	potencializadas	pela	situação.		
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CLUBE	SILÊNCIO:	RUPTURAS	ESTÉTICA	E	DE	
LINGUAGEM,	E	MODOS	DE	PRODUÇÃO	
CINEMATOGRÁFICA	NO	RS	ENTRE	1990	E	
2000.	
	
Ivanir	Migotto1	

Palavras-chave		
Clube	Silêncio.	Cinema	gaúcho.	Memória.	Arquivo	audiovisual.	Novas	tecnologias.		

	

O	objetivo	deste	resumo	é	apresentar	o	recorte	inicial	da	minha	proposta	de	estudo	

sobre	a	produtora	Clube	Silêncio	que	funcionou	de	2004	a	2009	em	Porto	Alegre.	A	partir	

dos	conceitos	de	memória	e	arquivo,	aplicados	ao	audiovisual,	pretendo	discutir	a	produção	

realizada	no	Estado,	especialmente	no	período	de	 transição	que	abrange	os	anos	1990	e	

primeira	década	dos	anos	2000.	A	hipótese	é	que	esta	é	uma	das	primeiras	experiências,	no	

RS,	a	romper	com	a	linguagem	clássica,	aproximando	documentário	e	ficção,	cinema	autoral	

e	 cinema	 comercial,	 e	 oportunizando	 uma	 retomada	 da	 temática	 do	 campo,	 a	 qual	 foi	

abandonada	nos	anos	1970	e	1980	pela	geração	conhecida	como	“Deu	pra	ti	anos	70”.			

Bill	Nichols	(2012)	abre	o	seu	clássico	 livro	“Introdução	ao	Documentário”	com	a	

seguinte	afirmação:	

“Todo	filme	é	um	documentário.	Mesmo	a	mais	extravagante	das	ficções	
evidencia	a	cultura	que	a	produziu	e	reproduz	a	aparência	das	pessoas	que	
fazem	parte	dela.	Na	verdade,	poderíamos	dizer	que	existem	dois	tipos	de	
filme:	(1)	documentários	de	satisfação	de	desejos	e	(2)	documentários	de	
representação	social”.	(NICHOLS,	2012,	p.	26)	

Já	 Lyotard	 (2004)	 diz	 que	 cinematografar	 é	 escrever	 com	 o	 movimento.	 Juntar	

movimentos.	Fala	isso	comparando	o	que	seria	um	cinema	“estéril”	e	um	cinema	de	valor	

econômico,	mas	complementa	dizendo	que	a	autenticidade	também	vem	do	“desconjugar	o	

movimento”:	

“Concebemos	 e	 praticamos	 o	 fato	 de	 escrever	 em	 movimentos,	 de	
cinematografar,	 como	 uma	 organização	 incessante	 dos	 movimentos:	
regras	da	representação	para	a	localização	espacial,	aquelas	da	narração	
para	a	 instanciação	da	 linguagem,	as	da	 forma	 ‘música	do	 filme’	para	o	
tempo	 sonoro.	 A	 chamada	 impressão	 de	 realidade	 é	 uma	 verdadeira	
opressão	de	ordens.	Essa	opressão	consiste	na	aplicação	do	niilismo	aos	
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movimentos.	Nenhum	movimento,	seja	qual	for	o	campo	a	que	pertença,	
está	sendo	entregue	ao	olho/ouvido	do	espectador	somente	pelo	que	é:	
uma	simples	diferença	estéril	em	um	campo	visual/sonoro;	ao	contrário,	
qualquer	 movimento	 proposto	 remete	 a	 outra	 coisa	 (...)”.	 (LYOTARD,	
2004,	p.	220)	

O	autor	estabelece	uma	analogia	com	um	palito	de	fósforo	riscado.	Quando	riscado	

para	acender	o	fogo,	o	qual	aquecerá	a	água	do	café	da	manhã,	ocorre	um	movimento	de	

repetição	–	todas	as	manhãs	a	mesma	sequencia	de	ações	–	e	o	consumo	desse	fósforo	terá	

uma	finalidade	prática	e	objetiva.	Por	outro	lado,	se	o	mesmo	fósforo	é	acesso	pelo	simples	

prazer	 estético	 de	 se	 ver	 o	 brilho	 da	 chama	 enquanto	 esta	 consome	 a	 madeira,	 o	 seu	

consumo	é	estéril,	pertence	apenas	a	ordem	da	estética.	Num	primeiro	olhar,	lembra	a	velha	

discussão	entre	cinema	comercial	e	autoral.	Uma	discussão	tão	velha	quando	os	limites	do	

documentário	e	da	ficção.	Discussões	velhas	que	podem	provocar	novas	reflexões.	

A	partir	disso,	acredito,	é	possível	 iniciar	um	movimento	que	permite	estabelecer	

relações	 entre	 o	 “documentário	 de	 satisfação	 de	 desejo”	 e	 “o	 documentário	 de	

representação	 social”,	 conforme	 Nichols,	 aplicando	 tal	 pensamento	 ao	 meu	 objeto	 de	

estudo.	Penso	que	a	manipulação	do	arquivo	o	qual,	sempre	que	trabalhado,	é	novamente	

significado	e	produz	movimentos	importantes	de	ressignificação,	também	sobre	a	memória,	

permite	analisar	as	inúmeras	nuances	do	audiovisual.		

Huyssen	diz	que	“um	dos	fenômenos	culturais	e	políticos	mais	surpreendentes	dos	

anos	recentes	é	a	emergência	da	memória	como	uma	das	preocupações	culturais	e	políticas	

centrais	das	sociedades	ocidentais”	(HUYSSEN,	2000,	p.	9).	A	história	está	em	movimento	

constante,	 permitindo	 ampliar	 a	 própria	 ideia	 de	 movimento,	 quando	 aplicada	 ao	

audiovisual,	para	uma	relação	que	também	está	presente	no	encontro	estabelecido	entre	a	

memória	 do	 espectador	 com	 aquilo	 que	 ele	 recebe	 e	 percebe	 na	 tela.	 É	 esse	 momento	

sublime,	que	dura	frações	de	segundos,	desde	quando	a	imagem	projetada	na	tela	alcança	a	

retina	do	espectador	para,	então,	despertar	novos	movimentos	reflexivos	internos,	que	se	

justifica	todo	o	movimento	que	está	por	trás	da	produção	cinematográfica.	Resta	saber	se	

qualquer	obra	audiovisual,	“estéril”	ou	“valoral”,	“documentário	de	satisfação	de	desejo”	ou	

“documentário	de	representação	social”,	 tem	potencial	para	provocar	reflexões	e	manter	

vivo	esse	necessário	movimento	evolutivo	que	se	dá	a	partir	do	choque	de	ideias.		

O	 cinema	 provoca.	 O	 cinema	 produz	 arquivos.	 O	 cinema	 documenta.	 O	 cinema	

comunica.	 O	 cinema	 faz	 refletir	 e,	 por	 isso,	 coloca	 a	 sociedade	 no	 divã.	 O	 cinema,	 agora	

também	 pensado	 como	 audiovisual,	 é	 um	 permanente	 movimento,	 desde	 o	 “ação”	 do	

diretor,	a	marcação	de	cena	dos	atores,	o	caminhão	que	atravessa	a	cidade	carregando	uma	

grua	até	set	onde,	a	mesma,	será	utilizada	nas	filmagens	a	fim	de	gerar	mais	movimento,	que	

tem,	por	sua	vez,	o	objetivo	de	construir	significados	a	partir	–	novamente	–	do	movimento	
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em	si.	O	movimento	que	gira	a	economia	e	viabiliza	a	indústria	do	audiovisual	ou,	ainda,	o	

movimento	do	espectador,	que	sai	de	sua	casa	em	busca	do	resultado	de	toda	essa	produção	

em	movimento,	quando	é	 confrontado	com	a	projeção	da	obra.	Ao	assistir	 a	um	 filme,	o	

espectador	 estabelece	 com	 o	 mesmo	 uma	 relação	 particular	 que	 promove	 novos	

movimentos,	agora,	então,	reflexivos.	É	quando	confronta	as	ideias	inerentes	à	obra	com	seu	

próprio	repertório	cultural.	Nesse	momento,	e	a	partir	dele,	 significados	são	construídos	

sobre	aquela	imagem,	e	o	movimento	segue.	E	se	intensifica.	É	isso	que	faz	com	que	a	história	

se	repita,	não	exatamente	igual,	mas	em	constante	transformação.	E	isso,	acredito,	permite	

que	 possamos	 pensar	 o	 cinema	 das	 décadas	 de	 1990	 e	 2000	 também	 como	 parte	 do	

movimento	iniciado	antes,	nos	anos	1970	e	1980.		

Nos	anos	1980,	é	preciso	lembrar,	não	havia	internet.	Os	movimentos	inerentes	à	

contracultura	chegam	com	atraso	em	Porto	Alegre	e,	aqui,	a	informação	entre	os	jovens	se	

dava,	muito,	através	das	possibilidades	da	época:	os	formatos	de	vídeo	–	principalmente	o	

VHS	–	os	“fã-zines”,	os	discos	de	vinil	e	as	fitas-cassetes.	Já	a	década	seguinte	é	marcada	por	

uma	vertiginosa	transformação	tecnológica	e,	nesse	ambiente,	a	“Nova	Geração	do	Super-8”	

viu	surgir	o	nascimento	do	Compact	Disc,	a	chegada	da	MTV	Brasil	e	da	TV	a	Cabo;	assim	

como,	ao	mesmo	tempo,	conviveu	com	o	VHS;	presenciou	a	morte	anunciada	do	disco	de	

vinil	e	realizou	seus	primeiros	projetos	em	Super-8,	mesma	bitola	utilizada	pela	geração	

anterior.		

No	entanto,	o	elemento	mais	significativo	nessa	transição	foi	o	acesso	à	informação.	

Com	as	novas	tecnologias	como	a	internet,	que	inicia	ainda	insipiente	no	mesmo	período,	

um	 estoque	 de	 imagens	 amplo	 passou	 a	 influenciar	 as	 abordagens	 estéticas	 a	 partir	 de	

então.	O	Neorrealismo	italiano,	a	Nouvelle	Vague,	o	Free	American	Cinema,	o	Cinema	Novo	

Brasileiro,	importantes	para	a	geração	anterior,	se	juntaram	a	outras	escolas,	realizadores,	

experiências,	até	então	inacessíveis	ou	pouco	conhecidos	por	aqui,	e	passaram	a	fazer	parte	

da	educação	audiovisual	dos	anos	1990,	geração	esta	que,	em	2004,	fundará	a	Clube	Silêncio.	

Embora	com	uma	vida	curta,	a	produtora	influencia	as	gerações	posteriores	e	consegue,	se	

não	 realizar	 sob	 o	 mesmo	 teto,	 ao	 menos	 dar	 início,	 aos	 primeiros	 projetos	 de	 longas-

metragens	 dos	 seus	 sócios.	 Também	 produzem	 Cão	 sem	 dono	 (2006),	 de	 Beto	 Brant	 e	

Renato	Ciasca.		

Ainda	 Orangotangos	 (2007),	 A	 última	 estrada	 da	 praia	 (2011)	 e	 Dromedário	 no	

asfalto	 (2014),	 respectivamente	 filmes	 de	Gustavo	 Spolidoro,	 Fabiano	 de	 Souza	 e	Gilson	

Vargas,	são	obras	que	buscam,	cada	qual	da	sua	maneira,	experimentar	outras	propostas	

estéticas,	temáticas,	narrativas	e,	inclusive,	inovam	os	modelos	de	produção.	São	filmes	que	

provocam	 o	 espectador	 a	 partir	 de	 linguagens	 ainda	 não	 vistas	 no	 cinema	 feito	 no	 Rio	

Grande	 do	 Sul.	 A	 memória	 afetiva	 desse	 período	 é	 intrínseca	 às	 obras,	 e	 nos	 fala	 da	
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necessidade	 de	 encontrarmos	 a	 compreensão	 e	 o	 amor.	 De	 lidarmos	 com	 a	 solidão	 e	

lutarmos	por	um	recomeço.	No	final,	sempre	em	busca	do	movimento.	Sentimentos	inerente	

a	essa	geração,	refletidos	como	por	um	espelho	envelhecido.	 Isso	tudo	nos	chega,	hoje,	a	

partir	dessas	obras	e	nos	permite	refletir	como	será	a	memória,	o	arquivo	e	o	audiovisual	

pensados	nos	próximos	trinta	anos.	 Inúmeras	são	as	conjunturas	que	podemos	 imaginar	

sobre	esse	futuro	incerto	que	ainda	não	chegou.	Se	não	aconteceu	e	se	não	há	registro,	falta-

lhe	memória	que	permita	a	reflexão.	Ai	está	a	importância	de	se	contar	com	um	arquivo	que	

possibilite	 sua	 manipulação.	 Seja	 ele	 da	 ordem	 que	 for,	 mas	 que	 seja	 arquivo	 e	 seja	

preservado.	Aqui,	então,	a	partir	do	que	se	produziu	entre	os	anos	1990	e	início	dos	anos	

2000,	pretendo	pensar	a	inédita	ruptura	do	cinema	realizado	no	Rio	Grande	do	Sul	e	suas	

consequências	para	o	audiovisual	gaúcho.	
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TRILOGIA	DO	CORPO:	ENCENAÇÕES	DO	
ERÓTICO-GROTESCO	NO	CINEMA	DE	CLÁUDIO	
ASSIS	
	
Luiz	Guilherme	dos	Santos	Júnior1		
	
Palavras-chave		
Cinema.	Corpo.	Encenação.	Grotesco.	
	

A	presente	comunicação	é	um	resultado	parcial	da	tese	que	está	sendo	desenvolvida	

no	doutorado	em	Comunicação	Social,	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	

Sul	 (PUCRS),	 sob	 a	 orientação	 da	 professora	 Dra.	 Cristiane	 Freitas	 Gutfreind.	 Na	 tese,	

analisamos	 as	 encenações	 do	 grotesco	 no	 cinema	 de	 Cláudio	 Assis,	 a	 partir	 da	 trilogia	

fílmica:	Amarelo	Manga	(2003);	depois,	Baixio	das	Bestas	(2007);	e	por	fim,	Febre	do	Rato	

(2012).	 O	 critério	 de	 escolha	 da	 trilogia	 se	 baseou,	 sobremaneira,	 pelas	 aproximações	

estéticas	entre	os	filmes,	dentro	de	um	período	histórico	do	cinema	brasileiro	concernente	

à	“pós-retomada”,	que,	dentre	suas	variantes	estéticas,	segue	uma	tendência	estético-visual	

que	prioriza	a	representação	de	imagens	eróticas,	grotescas	e	abjetas,	através	de	impactos	

visuais	concentrados	na	ação	potencial	dos	corpos	e	de	gestos	no	plano	da	mise-en-scène.	

Apesar	de	Cláudio	Assis	ter	uma	produção	extensa	no	âmbito	de	documentários	e	

de	 curtas,	 entendemos	 que	 a	 referida	 trilogia	 fílmica	 condensa	 a	 perspectiva	 analítica	

defendida	pela	 tese,	 em	que	pese,	no	entanto,	não	 somente	as	 aproximações	quanto	aos	

modos	 de	 encenar	 o	 grotesco,	 o	 abjeto,	mas	 também	 as	 variações	 sob	 uma	 perspectiva	

estética,	já	que	as	tramas	narrativas	dos	filmes	não	seguem	um	fio	condutor	explícito	que	as	

coloque	 em	 uma	 linha	 sucessiva	 de	 forma	 mais	 objetiva.	 O	 que	 os	 aproxima	 é,	

principalmente,	a	recorrência	do	grotesco	no	modo	de	encenar	e	representar	os	gestos	e	as	

ações	das	personagens,	que	definimos	como	uma	encenação	“erótico-grotesca”	do	corpo,	

pois	 compreendem	 relações	 dissonantes	 entre	 as	 personagens	 no	 contexto	 da	 trama	

narrativa	dos	filmes,	em	que	os	corpos	são	representados	a	partir	de	uma	dimensão	abjeta.	

Nesse	sentido,	à	frente	de	conceitos	de	ordem	naturalista	ou	psicanalítica,	a	trilogia	

de	Cláudio	Assis	mobiliza	potências	que	convergem,	esteticamente,	para	a	representação	do	

erótico-grotesco	 configurada	 a	 partir	 do	 modo	 de	 encenar	 os	 corpos	 no	 domínio	 dos	

enquadramentos.	Tal	ênfase,	não	exclui,	entretanto,	relações	possíveis	que	se	estabelecem	

na	 perspectiva	 de	 conjunto	 que	 compõe	 a	 estética	 dos	 quadros,	 pois	 a	 encenação	 das	
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personagens	 se	 articula	 visualmente	 com	outros	 recursos	 da	 linguagem	 cinematográfica	

como:	o	espaço,	o	figurino,	a	iluminação,	planos	e	ângulos	de	câmera,	etc.		

Em	vista	desse	recorte	analítico,	partimos	da	seguinte	questão	de	pesquisa:	como	os	

filmes	 da	 trilogia	 de	 Cláudio	 Assis	 encenam	 imagens	 do	 erótico-grotesco,	 a	 partir	 da	

representação	 das	 personagens?	 Com	 base	 nessa	 questão,	 o	 objetivo	 central	 da	 tese	 é	

analisar,	 esteticamente,	 as	 encenações	 do	 erótico-grotesco	 nos	 filmes	 de	 Cláudio	 Assis;	

realizar	 um	 diálogo	 estético-comparativo	 entre	 os	 filmes	 da	 trilogia	 comparados	 a	

produções	fílmicas	específicas	do	cinema	mundial	que	encenam	representações	do	erótico-

grotesco;		identificar,	a	partir	dos	frames	escolhidos	para	a	análise	fílmica,	como	o	erótico-

grotesco	se	apresenta	no	plano	da	encenação	das	personagens;	demonstrar	como	os	gestos	

das	personagens	contribuem	para	a	materialidade	visual	no	tocante	a	presença	do	erótico-

grotesco	nos	 filmes;	e	explicar,	com	base	nos	 frames,	como	as	 imagens	erótico-grotescas	

transgridem	e	questionam	o	modo	clássico	de	encenar	os	corpos	no	cinema.	

A	 escolha	 do	 viés	 teórico,	 que	 fundamenta	 o	 desenvolvimento	 da	 tese,	 partiu	 de	

questões	acerca	do	caráter	 “impuro”	do	cinema,	na	acepção	de	Bazin	(2014),	ou	seja,	do	

diálogo	possível	com	as	outras	artes,	e	de	conceitos	não	provenientes	do	próprio	domínio	

cinematográfico	 como	 a	 “encenação”	 e	 o	 “grotesco”.	 Por	 isso,	 a	 ideia	 de	 “impureza”	

corresponde	 às	 possibilidades	 do	 trânsito	 de	 teorias	 do	 cinema	 com	áreas	 afins	 como	o	

teatro,	 a	 literatura	 e	 as	 artes	 visuais.	 Seguimos	 a	 proposta	 de	 que	 há	 no	 cinema	 uma	

“fronteira	movediça”	que	permite	o	trânsito	ou	fluxo	de	outros	domínios	artísticos,	em	uma	

“influência	recíproca”,	porém,	com	a	assertiva	de	que	o	próprio	cinema	tem	sua	autonomia	

enquanto	arte.		

No	tocante	à	encenação	cinematográfica,	seguimos	teoricamente	os	estudos	de	Pavis	

(2010)	e	Rosenfeld	 (2009),	que	mostram	o	percurso	da	encenação	no	século	XIX,	 com	o	

advento	do	naturalismo,	além	de	nortearem	as	diretrizes	estéticas	quanto	à	utilização	desse	

recurso	 estético	no	plano	da	 representação	 cênica.	O	ponto	de	vista	dos	 autores	 citados	

dialoga	com	os	aportes	teóricos	de	estudiosos	do	cinema	como,	Aumont	(2006),	Machado	

(2011),	Oliveira	Jr.	(2013)	e	Bazin	(2014),	que	realizam	analogias	estéticas	entre	a	forma	de	

encenar	do	teatro,	em	comparação	ao	cinema,	e	como	no	transcorrer	das	décadas	do	século	

XX,	o	cinema	se	renovou	a	partir	de	novos	recursos	no	âmbito	da	encenação,	no	sentido	de	

romper	com	algumas	prerrogativas	do	que	se	chamou	de	“teatro	filmado”,	até	chegar	em	

um	nível	de	maturidade	da	linguagem	fílmica.		

No	que	tange	à	estética	do	grotesco,	nos	fundamentamos	em	autores	que	transitam	

no	campo	da	literatura	e	das	artes	visuais,	dentre	outras	vertentes	artísticas,	que	são:	Hugo	

(2007);	Kaiser	(1986);	Eco	(2007);	Bakhtin	(2013)	e	Didi-Huberman	(2015).	A	partir	da	

abordagem	de	cada	autor,	desenvolvemos	o	capítulo	buscando,	primeiramente,	as	origens	
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do	 grotesco	no	 contexto	da	 arte	 renascentista,	 para	 em	 seguida	 focalizá-lo	 no	 cerne	das	

transformações	 estéticas	 ocorridas	 nesse	 contexto	 das	 artes	 visuais	 e	 literárias,	 com	 o	

objetivo	 de	 realizar	 uma	 comparação	 entre	 o	 modo	 clássico	 de	 representar	 as	 formas	

corporais,	 frente	às	 “distorções”	 causadas	pelo	estilo	grotesco.	É	dentro	do	contexto	dos	

estudos	literários	que	surge	uma	das	teorias	mais	abrangentes	sobre	a	temática	do	grotesco,	

que	compreende	a	produção	do	escritor	francês	François	Rabelais,	realizada	pelo	teórico	

russo	Mikhail	Bakhtin.	Desse	modo,	demarcarmos	algumas	categorias	basilares	debatidas	

pelo	estudioso	a	partir	da	obra	de	Rabelais,	com	ênfase	no	conceito	de	“imagem	grotesca”,	

que	serve	como	aporte	teórico	para	o	entendimento	dos	modos	de	encenação	do	grotesco	

na	trilogia	de	Cláudio	Assis.		

A	metodologia	 segue	 diretrizes	 analíticas	 sugeridas	 por	 Aumont	 e	Marie	 (2010),	

além	de	Gardies	(2008),	que	se	refere	ao	processo	de	decupagem	fílmica	pautada	na	escolha	

de	 frames,	 a	 qual	 utilizaremos	 para	 a	 escolha	 de	 imagens	 representativas	 do	 erótico-

grotesco	no	cinema	de	Cláudio	Assis.	O	método	analítico	se	alinha	à	proposta	metodológica,	

pois	se	utiliza	da	composição	dos	frames	no	que	tange	aos	recortes	feitos	pela	câmera	no	

plano	 dos	 enquadramentos,	 tendo	 como	 alicerces	 as	 categorias	 estéticas	 originárias	 da	

linguagem	cinematográfica,	com	ênfase	na	ação	das	personagens	no	interior	dos	quadros,	

ou	seja,	a	partir	da	disposição	visual	dos	ângulos,	planos	e	movimentos	de	câmera.		

Concomitante	 a	 isso,	 realizamos	 um	 processo	 comparativo	 intervisual	 (relações	

entre	imagens	fílmicas)	levando	em	consideração	certas	aproximações	e	diferenças	quanto	

ao	modo	de	encenar	as	 categorias	do	erótico-grotesco,	 em	diálogo	 com	diretores	que	 se	

alinham	ao	propósito	de	transgredir	as	representações	do	corpo	no	cinema.	Essa	estratégia	

“apropriativa”,	 sem	 uma	 busca	 essencialista	 ou	 de	 cunho	 regional,	 ressurge	 no	 próprio	

contexto	em	que	Cláudio	Assis	está	imerso,	que	se	engendra	por	meio	da	fusão	de	linguagens	

artísticas	 elaboradas	 em	Recife,	 tendo	 como	protagonista	 o	Movimento	Manguebeat,	 em	

diálogo	com	a	geração	de	cineastas	da	vanguarda	recifense.		

Para	a	presente	comunicação,	delimitamos	a	análise	em	dois	personagens	do	filme	

Amarelo	Manga,	 Lígia	e	 Isaac.	Primeiramente,	 faremos	uma	contextualização	de	algumas	

questões	narrativas	e	estéticas	 referentes	ao	primeiro	 longa-metragem	de	Cláudio	Assis,	

para	depois	analisarmos	as	representações	do	erótico-grotesco	no	processo	de	encenação	

das	personagens.	Em	Lígia,	primeiramente,	iremos	nos	ater	à	presença	do	erótico-grotesco	

a	partir	do	que	Bakhtin	 (2013)	conceitua	como	o	 “baixo	corporal”.	Nessa	perspectiva	de	

encenar	 os	 corpos,	 analisamos	 o	 ato	 de	 se	 alimentar	 associado	 ao	 sexo,	 relação	 que	 se	

apresenta	a	partir	da	frase:	“O	ser	humano	é	estômago	e	sexo”,	que	está	presente	não	apenas	

no	cotidiano	de	Lígia,	mas	 também,	como	veremos	em	seguida,	nos	desejos	anormais	de	

Isaac	em	relação	aos	cadáveres.	Por	outro	lado,	a	encenação	das	personagens	citadas	nos	
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permitiu	acionar	comparações	com	cenas	originárias	dos	filmes,	O	ritual	dos	sádicos,	de	José	

Mojica	 Marins	 e	 O	 império	 dos	 sentidos,	 de	 Nagisa	 Oshima,	 em	 que	 os	 corpos	 ativam	

representações	do	erótico-grotesco.		

A	comunicação	visa	contribuir	com	as	pesquisas	sobre	a	cinematografia	de	Cláudio	

Assis,	e,	portanto,	colaborar	com	os	estudos	a	respeito	do	cinema	brasileiro	contemporâneo,	

dentro	do	viés	proposto	pela	tese,	já	que	são	poucas	as	contribuições	mais	amplas	sobre	a	

produção	fílmica	do	diretor;	pretende	também	ampliar	os	estudos	e	debates	sobre	o	cinema	

nacional	em	face	das	abordagens	concernentes	ao	estatuto	da	encenação;	além	de	sugerir	

possíveis	 reflexões	metodológicas	 que	 possibilitem	 ampliar	 os	 horizontes	 analíticos	 e	 a	

construção	de	métodos	de	análise	fílmica.	
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BIOGRAFIAS	FÍLMICAS	DE	FICÇÃO	E	
REMEMORAÇÕES	DA	ERA	VARGAS	
	
Márcio	Zanetti	Negrini1	
	
Palavras-chave		
Era	Vargas.	Filme	biográfico.	Cinema	brasileiro.	Rememoração.	
	

O	meu	 objetivo	 com	 está	 pesquisa	 é	 investigar	 filmes	 biográficos	 de	 ficção	 cujas	

narrativas	inscrevem	suas	personagens	no	contexto	da	era	Vargas.	Viso	compreender	o	que	

é	a	era	Vargas	como	temática	no	cinema	brasileiro	através	de	filmes	biográficos	ficcionais	

que	 tratam	desse	período.	 Investigo	as	recorrências	quanto	às	apresentações	biográficas	

das	personagens	que	viveram	nesse	momento	histórico	da	política	brasileira.	Observo	as	

tensões	 entre	 as	 personagens	 e	 o	 momento	 histórico	 narrado	 nos	 filmes	 em	 vista	 das	

relações	entre	o	afetivo	e	o	social.		

Nesse	sentido	o	projeto	está	sendo	desenvolvido	para	refletir	os	seguintes	objetivos	

específicos:	1.	Mapear	filmes	brasileiros,	em	longa-metragem,	que	recorrem	ao	biográfico	

ficcional	para	apresentar	personagens	inscritas	na	era	Vargas;	2.	Propor	uma	observação	

sobre	o	que	é	a	era	Vargas	como	temática	no	cinema	brasileiro	através	de	filmes	biográficos	

de	ficção;	3.	Observar	as	tensões	produzidas	pelas	narrativas	ao	relacionarem	o	momento	

histórico	da	era	Vargas	com	as	biografias	das	personagens	protagonistas;	4.	Compreender	

as	relações	entre	o	biográfico	e	o	ficcional	como	rememorações	da	era	Vargas	nos	filmes	

pesquisados.			

Incialmente,	 identifiquei	 recorrências	 narrativas	 em	 que	 o	 aspecto	 biográfico	

manifesta	dramatizações	ficcionais	sobre	o	impacto	da	era	Vargas	na	vida	das	personagens	

protagonistas.	 O	 critério	 na	 delimitação	 dos	 filmes	 considerou	 narrativas	 cujas	

protagonistas	 vivenciaram	 tragédias	 pessoais	 decorrentes	 do	 contexto	 político-social	 de	

Getúlio	Vargas	como	chefe	de	Estado.	Assim	formei	um	conjunto	de	filmes	com	os	títulos:	O	

caso	 dos	 Irmão	 Naves	 (PERSON,	 1967),	 Parahyba	 Mulher	 Macho	 (YAMASAKI,	 1983),	

Memórias	 do	 Cárcere	 (SANTOS,	 1984),	 Eternamente	 Pagu	 (BENGELL,	 1988)	 e	 Olga	

(MONJARDIM,	2004).		

Por	meio	desse	conjunto	de	filmes	desenvolverei	uma	discussão	sobre	a	era	Vargas	

a	 partir	 de	 dramatizações	 ficcionais	 que	 privilegiam	personagens	 cujas	 relações	 íntimas	
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sofrem	 interferências	 do	 autoritarismo	 de	 Estado	 sob	 liderança	 de	 Getúlio	 Vargas.	 No	

entanto,	 a	 apresentação	 de	 Getúlio	 Vargas	 é	 nuançada	 nos	 filmes	 através	 dos	 contextos	

específicos	 em	 que	 as	 narrativas	 se	 desenvolvem.	 Embora	 o	 ex-presidente	 não	 seja,	

necessariamente,	uma	personagem	em	todos	esses	filmes,	é	uma	figura	onipresente,	pois	o	

contexto	 político-social	 da	 era	 Vargas	 impacta	 nas	 relações	 afetivas	 das	 personagens	

biografadas.		

Entendo,	 segundo	 Kracauer	 (2001),	 que	 cada	 uma	 das	 cinco	 narrativas	 que	

compõem	o	conjunto	de	filmes	desta	pesquisa	se	comunica	com	o	momento	social	em	que	

foram	 produzidas.	 Na	 perspectiva	 do	 autor,	 as	 imagens	 articuladas	 numa	 narrativa	

cinematográfica	são	“materialidades	sensíveis”	em	movimento	na	vivência	física	do	social.	

Ou	seja,	experiências	sensíveis	visibilizadas	pelos	filmes	que	mostram	as	relações	afetivas	

das	sociedades	que	os	produzem.			

Minha	escolha	em	mapear	biografias	 ficcionais	para	 formar	o	conjunto	de	 filmes,	

reflete	o	debate	que	promovo	nesta	pesquisa	sobre	entender	a	narrativa	e	o	ficcional	como	

forma	de	compreender	a	realidade	social	através	do	afetivo.	Entendo	que	“o	real	precisa	ser	

ficcionado	para	ser	pensado”	(RANCIÈRE,	2009,	p.	58).	Isso	compreende	a	não	hierarquia	

entre	o	historiográfico	e	o	ficcional,	pois	esse,	assim	como	aquele,	é	objeto	privilegiado	de	

interpretação	do	social.	Nessa	perspectiva	a	biografia	fílmica	de	ficção	constitui-se	por	uma	

região	 fronteiriça,	 nela	 são	 articuladas	 a	 historiografia	 e	 a	 experiência	 histórica	 em	 seu	

aspecto	afetivo	de	ressignificação	crítica	da	história.		

Nesse	 sentido,	 o	 projeto	 que	 desenvolvo	 busca	 conectar	 filmes	 que	 relacionam	

vivências	afetivas	e	sociais	de	personagens	inscritas	na	era	Vargas.	Elas	são	apresentadas	

por	meio	de	narrativas	biográficas	que	foram	produzidas	nos	diferentes	contextos	sócio-

históricos	brasileiros	entre	o	final	dos	anos	1960	e	o	início	dos	anos	2000.	Assim	proponho	

entender	como	esse	conjunto	de	filmes	articula	uma	“rememoração”	(BENJANIN,	2006)	da	

era	Vargas	e,	cinematograficamente,	ressignifica	essa	experiência	afetiva	da	história	política	

brasileira.				

A	era	Vargas	é	comumente	reconhecida	pela	historiografia	como	o	período	de	1930	

a	1945,	no	qual,	continuamente,	Getúlio	Vargas	esteve	à	 frente	do	poder	executivo	como	

chefe	 do	Governo	Provisório	 (1930-1934),	 do	Governo	Constitucional	 (1934-1937)	 e	 do	

Estado	Novo	(1937-1945).	Autores	como	Ferreira	 (2005)	contextualizam	a	 influência	de	

Getúlio	Vargas	na	política	brasileira	por	meio	do	 trabalhismo	até	o	golpe	civil-militar	de	

1964.	Segundo	Ferreira,	mesmo	afastado	da	presidência	–	 com	o	 final	do	Estado	Novo	–	

Getúlio	 Vargas	mantem-se	 presente	 no	 cenário	 político	 brasileiro	 através	 de	 um	 legado	

afetivo	que	reverbera	na	sua	volta	como	chefe	do	poder	executivo	na	eleição	presidencial	

de	1950.	
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Ao	meu	a	era	Vargas	não	está	delimita	à	cronologia	da	presença	do	ex-presidente	

frente	 ao	 poder	 executivo.	 Noto	 na	 discussão	 proposta	 por	 Ferreira	 (2005)	 que	 Getúlio	

Vargas	 exerce	 influência	 num	 imaginário	 político	 brasileiro	 através	 do	 trabalhismo.	

Entretanto,	penso	isso	na	perspectiva	do	cinema	e	entendo	que	essa	experiência	política	se	

manifesta	 nos	 filmes	 biográficos	 de	 ficção,	 pois	 é	 próprio	 à	 narrativa	 cinematográfica	

apresentar	disposições	afetivas	que	rememoram	vivências	sociais	entrecruzando	diferentes	

temporalidades.		

Assim	proponho	discutir	a	era	Vargas	para	endente-la	como	conjunção	de	diferentes	

narrativas	 fílmicas	 que	 possuem	 como	 pano	 de	 fundo	 a	 circunstância	 político-social	 de	

Getúlio	Vargas	como	chefe	de	Estado.	Tratam-se	de	biografias	cujas	personagens	viveram	e	

experiência	 política	 varguista,	 porém	 são	 narrativas	 que	 surgem	 em	 diferentes	 décadas	

após	o	suicídio	do	presidente.	Desse	modo,	o	conjunto	de	filmes	reúne	distintas	experiências	

afetivas,	seja	pelas	singularidades	das	vivencias	dos	biografados,	seja	pelo	momento	político	

em	que	surgiram	no	cinema	brasileiro.		

Com	a	discussão	que	 iniciei,	 percebi	que	não	há	um	consenso	que	delimite	 a	 era	

Vargas	 numa	 linearidade	 historicizante.	 Assim	 quando	 penso	 na	 perspectiva	 do	 cinema	

entendo	a	era	Vargas	como	uma	relação	político-afetiva	com	a	história	que	acontece	através	

da	“rememoração”	(BENJAMIN,	2006)	em	biografias	ficcionais.	Os	filmes	engendram	uma	

concepção	da	era	Vargas,	pois,	como	narrativas,	são	produzidos	a	partir	de	materialidades	

que,	virtualmente,	contém	afetos	produtores	de	sentidos	sobre	a	experiência	histórica.				

Segundo	Kracauer	(2001),	os	 filmes	mostram	estados	afetivos	que	dizem	sobre	o	

momento	 em	 que	 emergem	 no	 social.	 Para	 o	 autor	 as	 narrativas	 revelam,	 através	 da	

“materialidade	 sensível”,	 afetividades	que	possibilitam	uma	compreensão	 crítica	 sobre	 a	

sociedade	 que	 as	 produz.	 Kracauer	 afirma	 que	 a	 história	 não	 está	 condicionada	 a	 uma	

linearidade	inexorável.	O	autor	toma	a	montagem	cinematográfica	como	objeto	de	reflexão	

para	propor	um	entendimento	da	“fisicalidade”	da	experiência	histórica	como	movimento	

da	matéria	no	tempo.		

Elaborar	 uma	 concepção	 de	 era	 Vargas	 é,	 sobretudo,	 um	 ponto	 de	 vista	 teórico-

metodológico	que	visa	nominar	um	conjunto	de	filmes	biográficos	de	ficção	para	observa-

los	numa	relação	entre	o	social	e	o	afetivo.	Proponho-me	a	investigar	as	narrativas	numa	

linha	de	pensamento	que	considera	a	memória	e	a	subjetividade	como	aspectos	principais	

para	compreensão	crítica	da	história.		

Entendo	a	materialidade	dos	filmes	como	“afetos”	numa	aproximação	que	faço	entre	

Deleuze	(2016)	e	Kracauer	(2001).	Em	Deleuze	os	“afetos”	são	qualidades	potências	que	

expressam	a	virtualidade	da	memória	que	é	a	pura	variação	da	matéria	no	tempo.	Para	os	

autores	há	uma	relação	entre	o	virtual	e	o	atual,	pois	embora	a	 “materialidade	sensível”	
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(KRACAUER,	 2001),	 ou	 os	 “afetos”	 (DELEUZE,	 2016),	 sejam	 o	movimento	 incessante	 da	

matéria	 no	 tempo,	 há	 paragens	 momentâneas.	 São	 estabilizações	 de	 sentidos	 ou	

atualizações	onde,	de	forma	intermitente,	entre	o	virtual	e	o	atual,	acontece	a	história.	

Nesse	sentido,	ao	meu	ver,	compreender	criticamente	a	história	é	criar	no	tempo	

presente	um	ponto	de	vista	que	a	apresente	por	meio	do	que	a	faz	ser	outra	coisa.	Ou	seja,	

nesta	pesquisa	a	ressignificação	da	era	Vargas	através	do	conjunto	de	narrativas	biográficas	

de	ficção.		

Aproximo	filmes	biográficos	ficcionais	que	se	apresentaram	ao	longo	das	décadas	

após	o	último	governo	de	Getúlio	Vargas,	pois	entendo	esse	conjunto	como	uma	montagem	

realizada	por	esta	pesquisa.	Trata-se	de	um	encadeamento	de	materialidades	afetivas	e	isso	

forma	 a	 era	 Vargas	 como	 algo	 que	 se	 realiza	 no	 tempo	 presente	 em	 “rememoração”	

(BENJAMIN,	2006),	pois	o	acesso	à	história	não	decorre	de	uma	totalização	dos	sentidos,	

tampouco	de	uma	significação	que	a	desvele.	A	era	Vargas	no	conjunto	de	filmes	acontece	

por	“rememoração”,	pois	é	ressignificação	político-afetiva	da	experiência	histórica	através	

das	biografias	ficcionais.	

Na	 primeira	 fase	 do	 projeto	 realizei	 o	mapeamento	 dos	 filmes	 e	 busquei	 refletir	

quanto	as	abordagens	que	buscam	definir	o	que	é	a	era	Vargas.	Percebi	que	sob	o	ponto	de	

vista	historiográfico	não	há	um	consenso	para	datar	o	período.	Desse	modo,	redirecionei	a	

perspectiva	 para	 questionar	 como	 o	 conjunto	 de	 filmes	 produz	 uma	 concepção	 de	 era	

Vargas	 através	 do	 biográfico	 ficcional.	 Assim	 proponho	 desenvolver	 duas	 categorias	

principais	 para	 investigar	 a	 relação	 entre	 o	 político	 e	 o	 afetivo	 das	 personagens	

protagonistas:	(1)	a	militante	política	no	Estado	Novo;	(2)	outras	formas	de	resistência:	a	

afetividade	e	o	político	no	cotidiano.	 	Neste	seminário	apresentarei	essas	duas	categorias	

estabelecendo	 relações	 com	 o	 conjunto	 de	 filmes.	 Por	 tratarem-se	 de	 categorias	

preliminares,	 meu	 objetivo	 será	 discutir	 seus	 possíveis	 desdobramentos	 em	 vista	 das	

análises	na	próxima	etapa	do	projeto.		
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A	disputa	pelo	exercício	de	cargos	legislativos	e	executivos	e	de	suas	manutenções,	

de	 acordo	 com	Weber	 (2000),	 é	marcada	 pela	 dramatização	 na	 produção	 dos	 discursos	

políticos,	 características	 presentes	 nas	 disputas	 de	 poder	 entre	 diferentes	 instituições	

sociais,	a	exemplo	de	governo,	partido	político,	empresas	e	sujeitos	da	sociedade	civil	em	

seus	diferentes	papéis.	Acerca	da	busca	pelo	voto,	a	retórica	moderna	dos	políticos	e	de	seus	

respectivos	partidos	se	mostra	vital	para	a	seduzir	e	convencer	o	eleitor,	com	argumentação	

relativa	a	“pessoas,	fatos,	tempo,	causa	ou	ideia”	(WEBER,	2000,	p.	51).	

Ainda	segundo	a	autora,	os	discursos	políticos	tendem	a	se	moldar	a	um	conjunto	de	

linguagens	 tendem	 a	 dissimular	 a	 intenção	 de	 persuasão	 dos	 eleitores	 e	 assim	 obterem	

credibilidade.	A	partir	desses	recursos,	políticos	constroem	versões	de	verdade	contidas	nas	

próprias	 afirmações	 e	 desqualificam	 falas	 de	 adversários,	 ação	que	por	 vezes	 resulta	 na	

construção	da	figura	de	inimigos.	Diante	desse	contexto,	o	eleitor	está	sujeito	a	decidir	por	

determinado	 candidato	 em	 função	 de	 constructos	 de	 verdade	 a	 partir	 de	 discursos	

estetizados.	

Os	 enunciadores	 dos	 discursos	 políticos	 almejam	 a	 publicização	 das	 versões	 de	

verdade	 pelos	 media,	 que	 constituem	 um	 espaço	 privilegiado	 de	 esfera	 de	 visibilidade	

pública	 (GOMES,	 2008).	Mais	 do	 que	 terem	 a	 retórica	 amplamente	 difundida,	 buscam	 a	

diluição	da	aparência	de	persuasão	dos	discursos	ao	serem	enquadrados	pela	mídia,	a	fim	

de	 construírem	 uma	 imagem	 pública	 favorável,	 adaptando-se	 à	 lógica	 de	 meios	 de	

comunicação	 e	 através	 de	 tensão	 e	 de	 negociação	 com	 a	mídia.	 Ao	 encontro	 de,	 Gomes	

(2008)	afirma	que	na	comunicação	de	massa,	a	indústria	da	informação	obedece	a	lógicas	
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de	espetacularização	da	política	e	os	veículos	de	comunicação	buscam	despertar	emoções	

próprias	do	drama	na	narrativa	 jornalística.	Para	além	de	uma	possível	teatralização	por	

parte	de	políticos	e	veículos	de	imprensa,	no	entanto,	estes	são	obrigados	a	se	orientar	pela	

aproximação	 da	 verdade,	 critério	 normativo	 e	 crítico	 da	 comunicação	 (CORNU,	 1999),	

enquanto	 aqueles	 necessitam	 legitimar	 seus	 discursos,	 com	 recursos	 “retóricos	 e	 na	

ilocução	possível	que	pode	ampliar	ou	cercear	a	verificação	sobre	a	veracidade	ou	falsidade	

das	afirmações	formais,	informais,	particulares,	cooperativas	ou	conflituosas”	(WEBER,	p.	

61,	1996).	

Nesse	contexto	de	tensões	entre	diferentes	instituições	sociais	e	atores,	sobretudo	

políticos/política	e	Jornalismo,	inserem-se	as	coberturas	de	agências	brasileiras	de	notícias,	

de	 atuação	na	web	 e	 ampla	divulgação	de	matérias	 no	 site	 de	 rede	 social	Facebook,	 que	

empregam	técnicas	de	fact-checking,	isto	é,	de	verificação	da	veracidade	de	afirmações	de	

personalidades	 públicas.	 Essa	 abordagem	 na	 cobertura	 jornalística	 se	 propõe	 a	 evitar	 o	

apego	a	declarações	de	fontes	oficiais	sem	apuração	acurada	dessas	falas.	Apresentam-se,	

ainda,	como	filtros	desses	discursos,	ao	transcrever	a	oratória	dos	políticos,	ao	passo	que	

não	se	atém	à	retórica	da	imagem,	eliminada	do	texto	das	checagens.	

Em	vista	das	disputas	retóricas	de	políticos	para	conquista	de	legitimação	e	imagem	

pública	 favorável	 e	 das	 tensões	 através	 da	 disputa	 de	 versões	 com	 o	 Jornalismo,	 se	 faz	

importante	 analisar	 o	 processo	 de	 construção	 e	 desconstrução	 de	 verdades	 por	 pré-

candidatos	 à	 presidência	 e	 verificações	 de	 veracidade	 de	 afirmações	 dos	 mesmos	 por	

agências	de	fact-checking.	Como	ocorrem	esses	processos	de	construção	e	desconstrução	de	

verdades?	 De	 que	 maneira	 é	 possível	 definir	 a	 verdade	 política?	 Quais	 as	 estratégias	

discursivas	 de	 pré-candidatos	 na	 busca	 por	 legitimação	 de	 si	 e	 de	 desconstrução	 e	

desqualificação	 dos	 discursos	 de	 adversários?	 Quais	 os	 critérios	 das	 agências	 de	 fact-

checking	 para	 definição	 dos	 políticos	 e	 de	 critérios	 para	 seleção	 das	 falas	 a	 terem	 a	

veracidade	verificada?	

Esta	comunicação	analisa	o	processo	de	construção	e	desconstrução	de	verdades	

por	pré-candidatos	à	presidência	e	verificações	de	veracidade	de	afirmações	dos	mesmos	

por	agências	de	fact-checking.	Nesse	sentido,	discute	questões	como	critérios	e	definições	

para	 constituição	 de	 verdade	 política	 e	 análise	 de	 estratégias	 discursivas	 dos	 pré-
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candidatos2	3	4	5		e	das	etapas	de	verificação	desses	discursos	por	agências	de	notícias	que	

utilizam	a	técnica	de	fact-checking.		

A	 escolha	 do	 enfoque	 nas	 estratégias	 discursivas	 e	 verificação	 de	 discursos	 no	

período	pré-eleitoral	se	dá	em	função	de	algumas	diferenças	em	comparação	ao	contexto	de	

propaganda	 no	 período	 oficial	 das	 eleições	 presidenciais,	 principalmente	 a	 respeito	 de	

aspectos	na	legislação6	que	regula	as	inserções	políticas	em	emissoras	abertas	de	Rádio	e	

TV,	a	exemplo	da	quantidade	de	tempo	mais	equânime7	8	destinada	aos	partidos	políticos	

antes	do	horário	político	obrigatório	em	ano	de	eleições	presidenciais9,	como	também	para	

perceber	como	se	dão	as	articulações	de	partidos	políticos	e	possíveis	candidatos,	incluindo	

como	 se	 referem	 a	 adversários	 ainda	 não	 oficialmente	 alçados	 à	 condição	 de	

presidenciáveis.	

Os	 confrontos	 entre	 versões	 de	 verdade	 ocorrem	 em	 um	 contexto	 atual	 de	

proliferação	 de	 informações	 inverossímeis	 em	 sites	 de	 redes	 sociais,	 tanto	 por	 perfis	

pessoais	 de	 usuários	 dessas	 plataformas	 quanto	 por	 perfis	 institucionais	 de	 grupos	

militantes	 e	 de	 políticos.	 Em	 contrapartida,	 a	 valorização	 do	 fact-checking	 contra	

disseminação	de	boatos	encontra	eco	em	iniciativas	como	a	criação	de	uma	seção	no	site	de	

buscas	 Google10.	 Além	 disso,	 seja	 para	 combater	 informações	 falsas	 ou	 imprecisas,	 o	

potencial	aumento	da	utilização	da	técnica	de	verificação	em	face	dos	recentes	três	anos11	

de	implantação	da	mesma	no	Brasil,	pode	resultar	na	potencialização	de	contestações	do	

eleitor	diante	de	 tentativas	de	persuasão	por	meio	de	 informações	 falsas	e	em	possíveis	

negativações	da	imagem	pública	dos	pré-candidatos.		

Assim	que	temos	por	objetivo	analisar	o	processo	de	construção	e	desconstrução	de	

verdades	por	pré-candidatos	à	presidência	e	verificações	de	veracidade	de	afirmações	dos	

mesmos	por	agências	de	fact-checking.	

																																																													
2	https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/12/politica/1502492283_263454.html.	
3	http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2017/08/16/de-olho-em-ciro-e-bolsonaro/.	
4https://extra.globo.com/noticias/brasil/lula-anuncia-que-vai-buscar-candidatura-presidencia-em-2018-rv1-
1-21586566.html	
5http://painel.blogfolha.uol.com.br/2017/07/16/apos-condenacao-de-lula-marina-reune-aliados-e-se-
apresenta-como-candidata-ao-planalto-em-2018/.	
6	http://www.tse.jus.br/partidos/propaganda-partidaria/propaganda-partidaria.	
7http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-planilha-propaganda-partidaria-2017-insercoes-nacionais-
primeiro-semestre.	
8http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-planilha-propaganda-partidaria-2017-insercoes-nacionais-
segundo-semestre.	
9http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Agosto/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-
propaganda-eleitoral-antecipada.	
10	 Disponível	 em:	 http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2017/06/28/novo-google-news-inaugura-secao-de-fact-
checking/.	
11	 Os	 primeiros	 registros	 de	 utilização	 de	 fact-checking	 datam	 de	 2014,	 durante	 cobertura	 das	 eleições	
presidenciais	pelos	veículos	Agência	Pública	de	Jornalismo	Investigativo	e	o	jornal	O	Globo,	por	equipe	liderada	
pela	jornalista	Cristina	Tardáguila,	fundadora	da	Agência	Lupa.	
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Para	 tanto,	 iniciou-se	 pesquisa	 exploratória	 para	 identificação	 de	 agências	 de	

notícias	que	adotam	a	técnica	de	fact-checking	sobretudo	a	fim	de,	entre	outras	atividades,	

verificar	 a	 veracidade	 de	 afirmações	 de	 políticos.	 Foram	 encontradas	 três	 principais	

agências:	Agência	Lupa;	Agência	Pública	de	Jornalismo	Investigativo;	e	Aos	Fatos.	A	partir	

da	cobertura	jornalística	desses	veículos	a	respeito	de	informações	de	políticos,	procurou-

se	mapear	quais	dos	atores	com	discursos	verificados	podem	ser	considerados	potenciais	

candidatos	à	presidência	em	2018.	Para	 tanto,	 também	 foram	procuradas	 informações	a	

respeito	dessas	confirmações,	seja	por	partidos	políticos	ou	conjecturadas	por	 jornais	de	

referência,	 encontrando-se	 os	 seguintes	 nomes:	 Ciro	 Gomes;	 Geraldo	 Alckmin;	 Jair	

Bolsonaro;	João	Dória;	Lula;	e	Marina	Silva.	

Pelo	caráter	incipiente	da	pesquisa	exploratória,	consideram-se	mais	importantes	

as	 seguintes	 dúvidas	 em	 torno	 da	 coleta	 de	 dados	 para	 o	 corpus	 e	 dos	 procedimentos	

metodológicos:	 em	 vista	 da	 imprevisibilidade	 da	 corrida	 eleitoral	 e	 da	 confirmação	 dos	

candidatos,	 é	 adequado	 analisar	 estratégias	 dos	 seis	 nomes	 cogitados	 por	 jornais	 de	

referência?	Devido	aos	textos	das	checagens	possuírem	estrutura	diferente	em	comparação	

ao	 gênero	 de	 notícia,	 é	 viável	 partir	 de	 teorias	 do	 Jornalismo	para	 aferir	 os	 critérios	 de	

seleção	de	políticos	e	falas	a	serem	verificadas?	Qual	a	maneira	mais	eficaz	de	mapear	as	

inserções	das	checagens	na	mídia	de	referência?	
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DAS	FONTES	JORNALÍSTICAS	ÀS	VOZES:	A	
PROBLEMATIZAÇÃO	DE	UMA	VIRADA	
TEÓRICA	
	
Elise	Azambuja	Souza1		
	
Palavras-chave		
Jornalismo.	Fontes	jornalísticas.	Vozes		
	

A	produção	de	textos	noticiosos	está	assentada	essencialmente	na	consulta	a	fontes,	

seja	com	a	finalidade	de	confirmar	informações	ou	esclarecer	acontecimentos.	Para	autores	

como	Schmitz	(2011,	p.9)	as	fontes	são	o	centro	de	qualquer	apuração,	já	que	é	a	partir	delas	

e	de	seu	conhecimento	em	diferentes	níveis,	capazes	de	informar	e	contextualizar	os	fatos,	

que	o	jornalista	mede	a	realidade	e	faz	suas	confirmações	para,	posteriormente,	informar	o	

público.	

Entretanto,	 sabemos	 que	 as	 fontes	 não	 funcionam	 como	 um	 repositório	 inerte,	

sempre	disponível	para	as	buscas	do	jornalista.	Mais	do	que	isso,	a	relação	entre	jornalistas	

e	 fontes	 expõe	 um	 jogo	 de	 interesses	 que,	 para	 Gonçalves	 (2014),	 também	 poderia	 ser	

chamada	 de	 um	 grande	 cabo	 de	 aço.	 Esse	 jogo	 se	 dá,	 principalmente,	 pela	 diferença	 de	

motivação	entre	jornalistas	que,	em	teoria,	procuram	divulgar	o	que	é	de	interesse	público,	

e	 as	 fontes,	 que	 tendem	 a	 beneficiar	 interesses	 próprios	 ou	 das	 instituições	 que	

representam.	Dessa	maneira,	os	jornalistas	precisam	“conciliar	a	colaboração	produtiva	da	

fonte	e	o	distanciamento	crítico	que	o	trabalho	jornalístico	supõe”	(PINTO,	2000,	p.	284).	

O	 grande	 comprometimento	 do	 jornalista	 com	 as	 informações	 que	 veicula	 tem	

relação	com	os	valores	profissionais	que	surgem	no	século	XIX	com	o	desenvolvimento	da	

imprensa,	 fundada	 em	 princípios	 iluministas	 que	 instituem	 não	 só	 a	 objetividade	 e	 a	

procura	da	verdade,	como	uma	noção	de	serviço	ao	público	como	ideais	(TRAQUINA,	2012).	

Nesse	sentido,	mesmo	que	valores	como	o	da	objetividade	permaneçam	apenas	como	ideais,	

questões	que	envolvem	o	caráter	público	do	jornalismo	estão	relacionadas	com	o	papel	que	

exerce	na	 sociedade	democrática	 e	que	 fez	do	 jornalista	um	espécie	de	 “cão	de	guarda”.	

Condicionadas	pelos	constrangimentos	organizacionais,	pela	rotina	produtiva	e	interação	

entre	 agentes	 sociais,	 como	 jornalistas	 e	 fontes,	 as	 notícias	 são	 construções	 sociais	 da	

realidade	(TRAQUINA,	2012)	e	como	tais,	devem	dar	conta	das	disputas	sociais	em	torno	

das	questões	que	são	foco	da	cobertura,	representando	a	diversidade	de	pensamento.	

																																																													
1	Mestranda	na	linha	de	pesquisa	Mídia	e	Identidades	Contemporâneas	(Poscom/UFSM).	Orientadora:	Prof.	Dra.	
Márcia	Franz	Amaral.	E-mail:	elise.as@hotmail.com	
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Entendemos	 que	 esse	 ideal	 pode	 ser	 sintetizado	 a	 partir	 da	 noção	 de	 polifonia	

proposta	por	Bakhtin	(2010)	e	sistematizada	por	Oswald	Ducrot	(1987)	através	da	Teoria	

Polifônica	da	Enunciação	em	que	questiona	a	unicidade	do	sujeito,	expressa	pela	máxima	

“um	enunciado	–	um	sujeito”	e	distingue	os	papéis	ocupados	por	locutores	e	enunciadores	

em	determinada	narrativa	sendo,	os	primeiros,	aqueles	que	assumem	as	marcas	linguísticas	

da	primeira	pessoa	e	a	responsabilidade	pelo	enunciado	e	os	segundos,	o	ponto	de	vista	a	

partir	do	qual	se	orienta	o	enunciado.	

Levando	em	conta	a	proposição	 teórica	de	Ducrot	é	possível	que	se	encontre	em	

determinado	discurso	um	único	locutor	falando	a	partir	de	diversos	enunciadores	e	vice-

versa.	Para	o	autor	a	polifonia	seria	fruto,	portanto,	de	uma	pluralidade	de	enunciadores,	

por	 levantarem	 pontos	 de	 vista	 distintos,	 e	 não	 apenas	 de	 locutores.	 Isso	 nos	 leva	 a	

considerar	que	o	jogo	de	interesses	na	relação	entre	jornalistas	e	fontes	atua	na	contramão	

de	um	discurso	polifônico	caro	ao	ideal	de	serviço	público	do	jornalismo.		

Entendendo,	 assim,	 que	 o	 caráter	 polifônico	 a	 ser	 buscado	 no	 jornalismo	 não	 se	

satisfaz	apenas	com	a	multiplicidade	de	fontes,	nossa	pesquisa	tem	por	objetivo	investigar	

marcas	 de	 polifonia	 na	 cobertura	 do	 portal	 Estado	 de	 Minas	 sobre	 o	 rompimento	 da	

barragem	de	rejeitos	da	Samarco,	em	Mariana/MG,	no	dia	5	de	novembro	de	2015.		O	estudo	

desse	 caso	 em	 específico	 torna-se	 pertinente	 pela	 configuração	 do	 acontecimento,	

considerado	 a	 maior	 catástrofe	 ambiental	 do	 país2	 e	 que	 deixou,	 entre	 mortos	 e	

desaparecidos,	 19	 pessoas,	 e	 mais	 de	 1,2	 mil	 desabrigados,	 além	 de	 inúmeros	 danos	

ambientais.		

Em	casos	como	esse,	o	discurso	 jornalístico	 “ambiciona	o	 inenarrável”	e	 torna-se	

responsável	por	“organizar	o	caos	e	dar	sentidos	ao	acontecimento”	(AMARAL,	2015,	p.	202)	

construindo	 o	 discurso	 público	 sobre	 o	 desastre	 e,	 nesse	 processo,	 transpondo	 para	 o	

âmbito	 midiático,	 de	 forma	 emblemática,	 as	 disputas	 sociais	 em	 torno	 das	 causas	 e	

consequências.	 Para	 além	 disso,	 a	 investigação	 de	 um	 caso	 de	 tamanhas	 proporções	 e	

consequências,	 onde	há	o	 envolvimento	de	uma	empresa	privada	de	 grande	visibilidade	

nacional	coloca	à	nossa	frente	a	ampliação	das	responsabilidades	da	cobertura	jornalística.	

Considerando	 as	 questões	 até	 então	 expostas,	 propomos,	 em	 nossa	 pesquisa,	 as	

seguintes	 questões	 norteadoras:	 que	 fontes	 têm	 visibilidade	 nas	 matérias	 jornalísticas	

sobre	o	desastre	em	Mariana?	Existe	pluralidade	de	 fontes	nas	matérias	analisadas?	Que	

pontos	de	vista	podem	ser	elencados	acerca	das	designações,	causas	e	consequências	do	

acontecimento?	 Podem	 ser	 evidenciadas	 marcas	 de	 polifonia	 na	 análise	 destas	

																																																													
2	O	rompimento	da	barragem	foi	considerado	a	maior	catástrofe	ambiental	do	país	pela	então	Ministra	do	Meio	
Ambiente,	 Izabella	 Teixeira.	 (EXAME,	 2015)	 Disponível	 em:	 <http://exame.abril.com.br/brasil/mariana-e-a-
maior-catastrofe-ambiental-do-pais-diz-ministra/>	
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manifestações?	Qual	a	relação	existente	os	locutores,	quem	eles	representam	nos	diferentes	

campos	sociais	e	as	vozes	mapeadas?	

Para	responder	a	estas	questões	partiremos	dos	conceitos	de	locutor	e	enunciador	

propostos	 por	 Ducrot	 (1987)	 para	 mapear	 –	 entre	 as	 matérias	 consideradas	 mais	

significativas	 em	 um	 recorte	 inicial	 de	 um	 mês	 após	 o	 rompimento	 –	 os	 locutores	 e,	

posteriormente	 os	 enunciadores	 que	 atribuem	 designações,	 causas	 e	 consequências	 ao	

acontecimento.	A	partir	daí,	torna-se	possível	não	apenas	a	discussão	sobre	a	questão	da	

polifonia	na	cobertura,	mas	também	sobre	onde	são	originadas	e	acontecem	as	disputas	em	

torno	do	acontecimento	e	sobre	a	relação	de	continuidade	ou	ruptura	dos	locutores	com	o	

enunciador	que	colocam	em	cena.	

Nesses	últimos	pontos,	ao	nosso	ver,	abre-se	uma	lacuna	teórica	para	a	discussão	

das	disputas	sociais	que	são	evidenciadas	na	cobertura	a	partir	dos	enunciadores	e	que	está	

no	 centro	 de	 nossa	 intenção	 de	 empreender	 uma	 virada	 teórica,	 explícita	 em	 nossos	

caminhos	 metodológicos	 e	 que	 nos	 possibilite,	 partindo	 de	 uma	 análise	 no	 nível	 das	

fontes/locutores,	 chegar	 a	 um	 segundo	 nível	 de	 análise,	 em	 que	 possamos	 tencionar	 a	

manifestação	 dos	 enunciadores	 com	 as	 diversas	 questões	 que	 envolvem	 o	 desastre	 no	

âmbito	de	suas	relações	sociais,	culturais,	econômicas,	ambientais,	entre	outras.	

Em	um	primeiro	momento	esta	questão	poderia	ser	suprida	a	partir	da	perspectiva	

discursiva,	seguindo	o	que	aponta	Machado	(2006,	p.	6)	quando	coloca	que		“Para	identificar	

o	seu	caráter	polifônico	ou	monofônico,	é	preciso	mapear	as	vozes	que	o	conformam	e,	nesse	

movimento,	 refletir	 sobre	 as	 posições	 de	 sujeito	 ocupadas	 por	 indivíduos	 distintos”	

(MACHADO,	2006,	p.6)	

Por	posição	de	sujeito	entende-se	o	lugar	concebido	fora	do	discurso	e	determinado	

por	questões	culturais,	históricas	e	sociais,	que	são	ocupados	pelos	indivíduos	e	definem	os	

sentidos	possíveis	naquelas	circunstâncias	contextuais	e	que	estão	contidas	em	Formações	

Discursivas,	 que	 correspondem	 ao	 que	 pode	 ou	 não	 ser	 dito	 em	 uma	 conjuntura	 dada	

(PÊCHEUX,	1988).	Para	a	autora,	que	fala	a	partir	da	perspectiva	da	AD,	a	distinção	entre	

locutores	e	enunciadores	proposta	por	Ducrot	(1987)	pode	ser	incorporada	como	método	

de	 investigação	 para	 que	 melhor	 se	 compreendam	 as	 perspectivas	 de	 enunciação	 no	

jornalismo.	

Entretanto,	levando	em	conta	que	nossa	problemática	surge	atrelada	ao	âmbito	dos	

estudos	 da	 enunciação	 e	 considerando	 as	 críticas	 que	 se	 fazem	 à	 utilização	 conjunta	 da	

teoria	proposta	por	Ducrot	e	das	teorias	do	discurso,	a	possibilidade	de	ampliar	as	análises	

para	o	âmbito	discursivo	é	foco	de	dúvida.	As	críticas	à	aplicação	de	ambas	as	teorias	em	um	

estudo	baseiam-se,	principalmente,	na	questão	que	envolve	o	sujeito.	De	acordo	com	Borges	

(2010),	enquanto	a	AD	vê	um	sujeito	 interpelado	pela	 ideologia	que	não	é	centro	de	seu	
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dizer	e	insere-se	em	posições	de	sujeito	para	enunciar,	Ducrot	não	relaciona	a	identificação	

ou	 antagonismo	 entre	 enunciadores	 com	 interpelação	 ideológica,	 entendendo	 o	 sujeito	

como	responsável	pelo	seu	dizer,	sem	considerar	a	interdiscursividade	–	o	que	culmina	em	

diferentes	proposições	metodológicas.	

Barbi	(1999)	também	pontua	as	distinções	na	forma	que	a	teoria	ducrotiana	e	a	AD	

tratam	questões	como	as	próprias	noções	de	enunciado	e	sentido,	entretanto,	a	autora	vê	

nessa	relação	de	alteridade	entre	as	diferentes	proposições	um	elemento	enriquecedor	para	

a	análise	linguístico-discursiva,	salientando	a	validade	da	proposta	de	Ducrot	para	a	análise	

de	casos	em	que	há	ironia,	pressuposição,	negação	e	nominalizações,	por	exemplo.	Para	que	

essa	união	seja	frutífera,	no	entanto,	ressalta	que	mesmo	observado	a	partir	da	distinção	

locutor	X	enunciador,	todo	enunciado	deve	ser	entendido	a	partir	de	um	nó	que	conecta	dois	

eixos:	o	intradiscurso	e	o	interdiscurso,	conforme	as	proposições	de	Pêcheux.	

Mesmo	 considerando	 o	 fato	 de	 que	 as	 questões	 que	 coloca	 Ducrot	 não	 estão	

comprometidas	 com	 as	 mesmas	 questões	 que	 a	 AD,	 encontram-se	 possibilidades	 de	 se	

empreender	estudos	que	conciliem	ambas	as	visões,	entretanto,	tendo	a	Teoria	Polifônica	

da	Enunciação	 como	auxílio	 a	uma	problemática	 situada	na	AD	e	não	o	 contrário.	Dessa	

maneira,	chegamos	a	questão	que	se	 impõe	sobre	nosso	trabalho	e	que	surge	a	partir	da	

necessidade	 de	 discutir	 de	 maneira	 mais	 ampla	 as	 disputas	 sociais	 envolvidas	 no	

acontecimento	em	análise.	Seria	possível,	a	partir	da	nossa	problemática	de	pesquisa,	fazer	

a	passagem	da	teoria	da	enunciação	para	a	teoria	do	discurso?	Caso	contrário,	qual	aporte	

teórico	poderia	dar	suporte	para	a	observação	da	origem	dos	pontos	de	vista	observados	e	

da	disputa	entre	enunciadores	em	âmbito	social?	
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O	propósito	deste	resumo	expandido	é	apresentar	nosso	problema	e	objetivos	de	

pesquisa	 e	 discutir	 a	 respeito	 de	 um	 possível	 percurso	 metodológico	 que	 atenda	 às	

necessidades	de	nosso	estudo.	Nosso	projeto	de	doutorado	parte	das	reflexões	advindas	de	

nossa	dissertação	de	mestrado	“A	participação	dos	testemunhos	na	cobertura	ao	vivo	do	

incêndio	 da	 boate	 Kiss”2.	 No	 estudo,	 analisamos	 as	 falas	 das	 fontes	 testemunhais	 dos	

primeiros	três	dias	de	cobertura	ao	vivo	da	Rede	Globo	de	Televisão	e	de	sua	afiliada,	RBS	

TV,	 ancorados	 no	 aporte	 teórico-metodológico	 de	 Charaudeau	 (2010)	 e	 na	 sua	

sistematização	 sobre	 as	 formas	 de	 provar	 a	 verdade	 (designação,	 reconstituição	 e	

elucidação)	e	de	conferir	emoção	ao	discurso	(efeito	patêmico).		

Porém,	em	nosso	processo	de	doutoramento,	pretendemos	não	ficar	mais	restritos	

à	análise	das	fontes	testemunhais.	Interessa-nos	observar	a	função	testemunhal	(CASADEI,	

2013),	entendida	como	ordenadora	da	narrativa	jornalística,	e	desenvolver	uma	tipologia	

do	 testemunho	 em	 coberturas	 jornalísticas	 de	 desastres	 em	 televisão.	 Nossa	 reflexão	

empírica	seria	baseada	em	três	casos:	o	incêndio	da	boate	Kiss	(2013),	o	rompimento	da	

barragem	de	rejeitos	de	minério	em	Mariana	(2015)	e	o	acidente	aéreo	com	a	delegação	da	

Associação	Chapecoense	de	Futebol	(2016).		Em	vista	dessas	novas	ambições,	avaliamos	a	

possibilidade	de	utilizar	como	aporte	metodológico	a	Análise	Crítica	da	Narrativa	(MOTTA,	

2010;	2013).	Para	que	os	colegas	possam	nos	ajudar	nessa	reflexão,	apresentaremos	nosso	

problema	de	pesquisa	e	nossos	objetivos.		

Nossa	 problemática	 parte	 do	 pressuposto	 de	 que	 “sem	 testemunhas,	 não	 há	

jornalismo”	 (CASADEI;	 VENÂNCIO,	 2012,	 p.217).	 Ancorado	 em	 uma	 “matriz	 de	 verdade	

presumida”,	o	discurso	jornalístico	apoia-se	na	“fala	de	um	outro”,	buscando	conferir	um	

efeito	 de	 veracidade	 e	 autenticação	 ao	 relato.	 Isto	 é,	 o	 jornalismo	 “se	 faz	 fundado	 na	

referencialidade:	sempre	testemunhando	sua	palavra,	sempre	apresentando	provas,	ou	ao	

menos	 simulando	 apresentá-las”	 (GOMES,	 2003,	 p.15).	 Ademais,	 também	 faz	 parte	 do	
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2	A	dissertação	foi	orientada	pela	Profa.	Dra.	Márcia	Franz	Amaral.		
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jornalismo	 transmitir	 a	 experiência	 vivida	 ou	 presenciada	 ao	 público	 (AMARAL,	 2013,	

p.185).	A	partir	disso,	compreendemos	o	aspecto	testemunhal	não	só	como	intrínseco,	mas	

também	como	ordenador	da	prática	jornalística.		

Por	 essa	 perspectiva,	 entendemos	 que	 o	 ato	 de	 testemunhar	 e	 relatar	 essa	

experiência	 não	 se	 restringe	 às	 fontes	 testemunhais,	 como	 geralmente	 consideram	 as	

classificações	de	fontes	jornalísticas.	Dessa	forma,	o	testemunho	pode	ser	proveniente	de	

qualquer	pessoa	que	se	manifeste	na	narrativa	jornalística	e	que	embase	seu	depoimento	

em	 suas	 “próprias	 experiências,	 situações	 vividas,	 presenciadas	 ou	 ouvidas”	 (MOTTA;	

AMARAL,	2016),	sejam	elas	fontes	ou	jornalistas.			

	Porém,	no	jornalismo	diário,	notamos	que	esse	relato	ancorado	na	vivência	aparece	

com	maior	frequência	na	convocação	das	testemunhas.	Para	Becker	(2016,	p.15),	estamos	

vivemos	um	momento	de	 “clara	 tendência	de	valorização	do	 testemunho	nos	noticiários	

televisivos”,	cujo	papel	primordial	consiste	na	exemplificação	ou	de	humanização	do	texto.	

No	entanto,	percebemos	que	esse	estatuto	da	testemunha	é	modificado	nas	coberturas	de	

desastres,	tanto	do	ponto	de	vista	da	convocação	como	de	suas	funções.	No	caso	do	incêndio	

da	 boate	 Kiss,	 constatamos	 que	 as	 fontes	 testemunhais	 representaram	 75%	 das	 fontes	

acionadas	nas	primeiras	horas	de	cobertura.	Também	observamos	que	os	testemunhos	de	

sobreviventes,	pessoas	que	presenciaram	ou	foram	afetadas	direta	ou	indiretamente	pelo	

acontecimento	 tiveram	 o	 caráter	 primordial	 de	 esclarecimento	 (66%)	 ao	 fornecerem	

elementos	 pontuais	 a	 respeito	 das	 causas	 e	 consequências	 do	 incêndio.	 Dessa	 forma,	 as	

testemunhas	 transgrediram	 com	 a	 função	 ilustrativa	 de	 vítima	 ou	 testemunha	

(CHARAUDEAU,	2010).		

Atribuímos	 essas	 rupturas	 à	 característica	 das	 tragédias	 de	 desorganizar	 e	

subverter	a	ordem,	sendo	a	estabilização	possível	apenas	após	a	construção	de	explicações	

sobre	suas	causas	e	consequências	(LOZANO	ASCENCIO,	2015).	Nesse	sentido,	a	narrativa	

jornalística	contribui,	significativamente,	ao	relacionar	ações	do	passado,	presente	e	futuro,	

colocando	“as	coisas	em	relação	umas	com	as	outras	em	uma	ordem	e	perspectiva”	(MOTTA,	

L.,	2010,	p.143).	O	grande	desafio,	nesses	casos,	é	justamente	articular	essa	rede	de	relações	

para	a	configurar	uma	narrativa.	Embora	a	apuração	e	a	reconstituição	dos	fatos	façam	parte	

da	rotina	jornalística,	o	processo	ganha	complexidade.	Em	um	contexto	de	caos,	que	propicia	

a	proliferação	de	boatos	e	informações	desencontradas,	o	repórter	ainda	precisa	lidar	com	

a	dificuldade	de	acesso	às	fontes	oficiais/autorizadas,	envolvidas	com	o	socorro	às	vítimas	

ou	com	a	investigação	ainda	em	estágio	inicial.		

Compreendemos	 que	 todas	 essas	 especificidades	 justificam	 a	 ascensão	 dos	

testemunhos,	pois	os	sobreviventes	representam	a	possibilidade	de	obter	indícios	bastante	

pontuais	que	ajudem	a	esclarecer	as	causas	do	desastre.	Além	disso,	essas	fontes	adquirem	
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maior	prestígio	em	decorrência	do	estatuto	da	testemunha,	associado	à	experiência	vivida,	

em	princípio,	incontestável.	Essa	distinção	de	verdade	atribuída	ao	testemunho	advém	da	

própria	etimologia	da	palavra.	Agamben	(2013,	p.27)	lembra-nos	que,	no	latim,	a	palavra	

pode	ser	compreendida	a	partir	de	duas	perspectivas:	como	testis,	invocando	a	neutralidade	

da	 testemunha	 em	 uma	 situação	 de	 litígio;	 e	 como	 superstes,	 fazendo	 referência	 à	

experiência	 vivida.	 Para	 Penna	 (2013,	 p.	 91),	 esses	 dois	 atributos	 aparecem	de	maneira	

indissociável	no	relato	dos	sobreviventes,	configurando	o	chamado	“duplo	status	de	vítima	

e	 testemunha,	 o	 fato	 de	 a	 autoridade	 da	 verdade	 se	 confundir	 com	 a	 da	 experiência,	 a	

indissolubilidade	 entre	 parte	 interessada	 e	 parte	 desinteressada”.	 Compreendemos	 que	

esse	potencial	esclarecedor	é	um	dos	mais	caros	ao	 jornalismo,	pois	o	 testemunho	 tanto	

“daria	 a	 ver”	 (DIDI-HUBERMAN,	 2012)	 como	 também	 colaboraria	 com	 o	 efeito	 de	

veracidade	 ambicionado	 pelo	 discurso,	 visto	 que	 a	 autoridade	 da	 testemunha	 decorre	

diretamente	 da	 sua	 vivência	 e	 presença	 no	 local	 dos	 fatos,	 o	 que	 Ricoeur	 (2007,	 p.172)	

denomina	de	“a	fórmula	típica	do	testemunho:	eu	estava	lá”.	

É	 também	por	meio	dos	 testemunhos	que	o	 jornalismo	consegue	demonstrar	um	

dos	pontos	mais	impactantes	nas	tragédias:	o	aspecto	humano.		Ainda	que	intrínseca	a	esse	

tipo	de	acontecimento,	a	emoção	é	mais	significativa	quando	a	testemunha	é	convocada	com	

o	objetivo	de	ilustrar	o	drama	vivido	por	pessoas	afetadas	pelo	acontecimento.	No	entanto,	

o	 relato	 da	 emoção	 não	 é	 restrito	 aos	 sobreviventes,	 cabendo	 também	 aos	 próprios	

jornalistas	que	dão	seus	testemunhos	a	partir	de	sua	experiência	no	local,	mesmo	sem	terem	

vivenciado	o	acontecimento	em	si.	

Considerando	 todas	 essas	 particularidades,	 questionamos:	 como	 a	 cobertura	

televisiva	 de	 desastres	 se	 utiliza	 da	 função	 testemunhal?	 Existe	 um	 papel	 comum	

desempenhado	 pelos	 testemunhos,	 sejam	 eles	 provenientes	 de	 fontes	 ou	 de	 jornalistas?	

Para	 responder	 a	 essas	 perguntas,	 pretendemos	 identificar	 as	 funções	 desempenhadas	

pelos	testemunhos	em	cada	caso	analisado,	desenvolver	uma	sistematização	dessas	funções	

a	partir	de	regularidades	e	distinções	detectadas	entre	os	casos,	e	construir	uma	tipologia	

do	testemunho	em	coberturas	jornalísticas	de	desastre	em	televisão.	

No	momento,	o	que	nos	inquieta	é	pensar	em	uma	metodologia	que	comporte	esses	

objetivos.	 Refletimos	 sobre	 a	 possibilidade	 de	 adotar	 os	 procedimentos	 sugeridos	 pela	

Análise	Crítica	da	Narrativa	(MOTTA,	L.;	2013,	p.	130),	que	busca	“compreender	como	as	

pessoas	contam	argumentativamente	estórias	umas	às	outras	em	uma	relação	recíproca,	em	

que	 há	 jogos	 de	 poder,	 estratégias,	 astúcias,	 hierarquias,	 dominação	 e	 colaboração	 (...)	

permanentes	negociações	discursivas”.			

O	 primeiro	 procedimento	 de	 análise,	 sugerido	 pelo	 autor,	 é	 a	 recomposição	 da	

intriga,	no	qual	o	“analista	precisará	recompor	retrospectivamente	o	enredo	completo	da	
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história”,	ou	seja,	uma	síntese	do	acontecimento	 jornalístico	(MOTTA,	2010).	 	O	segundo	

movimento	 é	 a	 identificação	 dos	 conflitos	 e	 da	 funcionalidade	 dos	 episódios,	 ou	 seja,	 o	

caráter	de	ruptura	e	desestabilização	que	faz	o	acontecimento	irromper.	A	partir	disso,	seria	

possível	 separá-lo	 em	 episódios,	 entendidos	 como	 “unidades	 narrativas	 analíticas	

intermediárias”	que	revelam	as	modificações	ocorridas	ao	longo	da	história	(MOTTA,	2010,	

p.150).	O	terceiro	procedimento	é	a	construção	discursiva	de	personagens	jornalísticas	a	

partir	da	identificação	dos	“atores	que	realizam	coisas	(funções)	na	progressão	da	história”	

(MOTTA,	 2010,	 p.152).	 O	 quarto	 momento	 é	 a	 análise	 das	 estratégias	 comunicativas,	

considerando	 os	 recursos	 usados	 para	 produzir	 efeitos	 de	 real	 e	 efeitos	 de	 sentido	

emocionais.	O	quinto	passo	observa	a	relação	comunicativa	e	o	contrato	cognitivo,	pela	qual	

deve-se	“identificar	os	elementos	do	contexto	que	condicionam	a	intenção	comunicativa	do	

emissor	 e	 a	 sua	 realização	 com	 o	 emissor”,	 ou	 seja,	 o	 contexto	 referente	 ao	 veículo	 de	

comunicação	 e	 aos	 aspectos	 históricos	 e	 culturais	 (MOTTA,	 2010,	 p.163).	 	 O	 último	

procedimento	 diz	 respeito	 às	 metanarrativas	 que	 alcança	 “o	 nível	 da	 cultura,	 do	 plano	

moral,	ético	e	simbólico”	(MOTTA,	2010,	p.166).		

De	 todos	os	movimentos	propostos	pelo	autor,	os	quatro	primeiros	parecem-nos	

mais	adequados	à	nossa	pesquisa.	Porém,	observamos	a	necessidade	de	combinar	alguma	

metodologia	específica	de	análise	da	imagem	televisiva.		Para	uma	melhor	compreensão	do	

método,	pretendemos	fazer	uma	análise	em	caráter	de	teste	para	discutirmos	com	nossos	

colegas	os	limites	e	as	possibilidades	desse	aporte	em	nossa	pesquisa.		
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FONTE	OU	ORIGEM?	A	INFORMAÇÃO	NO	
JORNALISMO	GUIADO	POR	DADOS	
	
Marília	Gehrke1		
	
Palavras-chave	
Jornalismo.	Jornalismo	guiado	por	dados.	Fontes	jornalísticas.		
	

O	 jornalismo	 guiado	 por	 dados	 (JGD)2	 compreende	 uma	 série	 de	 técnicas	 que	

envolve	desde	a	coleta	até	a	visualização	de	informações.	Em	geral,	produtos	criados	a	partir	

de	 técnicas	 do	 JGD	 têm	 como	 fonte	 norteadora	 bases	 de	 dados	 públicas,	 relatórios,	

documentos	os	mais	diversos	e	respostas	obtidas	via	Lei	de	Acesso	à	Informação	(LAI)3,	sem	

necessariamente	depender	de	uma	fonte	humana.				

Diante	 desse	 cenário,	 acredita-se	 na	 necessidade	 de	 discutir	 e	 problematizar	 o	

conceito	de	fonte	jornalística,	a	fim	de	aproximá-lo	do	contexto	do	JGD	e	ensaiar	direções	

para	uma	definição.	De	caráter	teórico,	este	trabalho	explica,	inicialmente,	o	uso	de	dados	

no	jornalismo	para,	na	sequência,	trazer	conceitos	já	discutidos	nos	estudos	sobre	fontes.	A	

principal	questão	diz	respeito	à	diferenciação	entre	o	que	é	fonte	e	origem/procedência	da	

informação	(VILLAFAÑE,	BUSTAMANTE	e	PRADO,	1987)	e	o	modo	como	essa	informação	é	

estruturada	em	diferentes	canais	(ERICSON,	BARANECK	e	CHAN,	1987)	e	acessada	pelos	

jornalistas.		

Para	Träsel	(2014),	o	JGD	deriva	de	características	do	jornalismo	de	precisão	e	da	

Reportagem	Assistida	por	Computador	(RAC),	permitindo	a	aplicação	da	computação	e	dos	

saberes	 ligados	 às	 ciências	 sociais.	 Segundo	 Bradshaw	 (2011),	 as	 etapas	 do	 JGD	 são	

compilar,	limpar,	contextualizar,	combinar	e	comunicar4	os	dados.	Mancini	e	Vasconcellos	

(2016),	 por	 sua	 vez,	 diferenciam	 as	 práticas	 do	 jornalismo	 de	 dados	 em	 relação	 ao	 que	

chamam	 de	 jornalismo	 com	 dados.	 Enquanto	 no	 jornalismo	 com	 dados	 esses	 são	

apropriados	 de	 forma	 meramente	 ilustrativa	 –	 em	 geral	 emprega-se	 apenas	 um	 dado	

																																																													
1	 Jornalista,	 mestranda	 em	 Comunicação	 e	 Informação	 pela	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	
(PPGCOM/UFRGS),	membro	do	Grupo	de	Pesquisa	em	Jornalismo	Digital	–	JorDi	(CNPq/UFRGS)	e	bolsista	pela	
Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	(Capes).	E-mail:	mariliagehrke@gmail.com.		
2	Emprega-se	o	termo	jornalismo	guiado	por	dados	por	entender	que	esta	é	uma	definição	mais	adequada	do	
que	simplesmente	 jornalismo	de	dados,	que	pode	ser	 considerado	seu	sinônimo.	O	 termo	 JGD	 indica	que	os	
dados	são	o	fio	condutor	dos	conteúdos	criados	a	partir	de	suas	técnicas.		
3	A	Lei	Nº	12.527/2011,	também	conhecida	como	Lei	de	Acesso	à	Informação,	determina	que	o	poder	público	de	
todas	as	esferas	divulgue	informações	de	interesse	público,	a	chamada	transparência	ativa,	e	disponibilize	um	
canal	de	atendimento	ao	público,	capaz	de	suprir	demandas	específicas,	 intitulado	Serviço	de	 Informação	ao	
Cidadão	(SIC).		
4	A	etapa	de	comunicação	dos	dados,	que	não	é	o	foco	deste	estudo,	ainda	reserva	outros	processos:	visualizar,	
narrar,	socializar,	humanizar,	personalizar	e	utilizar	(BRADSHAW,	2011).	
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quantitativo,	sem	desenvolvê-lo	–,	no	JGD	os	dados	são	a	razão	de	ser	da	reportagem,	levado	

ao	fundamento	da	pauta	e	conduzido	por	todo	o	texto	jornalístico.			

Embora	as	raízes	do	jornalismo	guiado	por	dados	estejam	no	jornalismo	de	precisão	

e	na	RAC,	cujos	desenvolvimentos	se	deram,	respectivamente,	na	segunda	metade	dos	anos	

de	1960	e	nos	anos	de	1980,	o	termo	passou	a	ser	conhecido	nos	termos	atuais	com	um	

texto	de	Holovaty	(2006).	Ele	defende	o	uso	de	informações	estruturadas	no	jornalismo,	de	

modo	 que	 tais	 conjuntos	 possam	 ser	 reaproveitados	 sistematicamente.	 Segundo	 Träsel	

(2014),	 a	 chegada	 dos	microcomputadores	 e	 o	 acesso	 à	 internet,	 no	 final	 do	 Século	 XX,	

permitiram	o	aumento	na	oferta	das	bases	de	dados	e	softwares	de	análise.		

No	 Brasil,	 a	 LAI,	 em	 vigor	 desde	 maio	 de	 2012,	 teve	 papel	 importante	 na	

disponibilidade	 de	 dados	 de	 interesse	 público.	 Dessa	 forma,	 um	 universo	 complexo	 de	

informações	estruturadas	abriu-se	aos	 jornalistas,	que	passaram	a	 ter	mais	 facilidade	de	

acesso	 a	 informações	 oficiais	 e	 públicas.	 O	 cenário	 brasileiro	 desenvolve-se	 de	 forma	

diferente	em	comparação	a	outros	países.	Nos	Estados	Unidos,	por	exemplo,	o	portal	do	

governo	federal,	com	dados	sobre	diferentes	setores,	foi	lançado	em	2009	(ROGERS,	2013).		

Se	as	bases	de	dados	estão	entre	as	principais	 fontes	do	 JGD	e	conectadas	ao	seu	

desenvolvimento,	o	modo	de	acesso	e	de	consulta,	por	parte	do	jornalista,	é	diferente	do	que	

em	relação	a	uma	fonte	humana,	a	quem	o	profissional	pode	dirigir	perguntas	diretas	e	obter	

respostas	imediatas.	Em	linhas	gerais,	fontes	são	pessoas	ou	dados	que	detêm	informações	

que	podem	ser	usadas	no	 jornalismo	e	 contextualizadas.	 Para	Gans	 (2004),	 fontes	 são	 a	

quem	 os	 jornalistas	 recorrem	 para	 obter	 informações	 a	 partir	 de	 entrevista	 e/ou	

observação.	O	desafio	para	os	estudos	de	JGD	é	desenhar	um	conceito	de	fonte	jornalística	

que	se	aproxime	do	que	vem	sendo	feito	na	prática	e	discutido	na	pesquisa.		

Uma	definição	rasa	de	 fonte	não	dá	conta	e	começa	a	se	complexificar	quando	se	

pensa	em	termos	de	origem	da	informação.	Se	um	jornalista	escreve	um	texto	com	base	em	

um	estudo	feito	por	uma	instituição,	mas	cujos	números	originais	são	do	poder	público,	qual	

é	a	fonte	que	dá	sustentação	às	informações:	a	base	de	dados	original	ou	o	estudo	feito	a	

partir	dela,	com	interpretações,	e	reproduzido	pelo	 jornalismo?	Esse	tipo	de	dilema	gera	

questões	tanto	para	a	prática,	visto	que	as	informações	precisam	ser	checadas	ou	cruzadas,	

quanto	na	academia,	em	termos	de	pesquisas	que	trabalham	com	a	análise	de	fontes.		

Uma	 pista	 para	 o	 desenvolvimento	 conceitual	 das	 fontes	 no	 JGD	 pode	 estar	 no	

caráter	relativo	do	conceito	de	fonte	(VILLAFAÑE,	BUSTAMANTE	e	PRADO,	1987).	Para	os	

autores,	as	classificações	mais	genéricas	de	fonte	como	origem	dos	dados	de	uma	notícia	

são	insuficientes,	pois	acreditam	na	existência	anterior	de	tais	dados.	Em	sua	concepção,	a	

origem	da	informação	significa	a	procedência	das	notícias,	que	nem	sempre	coincide	com	a	

fonte	de	informação,	que	atua	como	intermediário.	Um	exemplo	de	fonte	é	a	assessoria	de	
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imprensa,	enquanto	a	procedência	da	informação,	em	estado	bruto,	parte	de	outro	lugar.	

Também	é	o	caso	de	uma	publicação	editorial	–	um	atlas,	a	título	de	ilustração	–,	que	é	um	

produto	 acabado	 e	 consultado	 pelos	 jornalistas	 como	 fonte	 em	 sua	 totalidade,	 mas	

apresenta	 uma	 série	 de	 pessoas	 e	 instituições	 envolvidas	 em	 sua	 elaboração	 e	 em	 sua	

origem.		

Ericson,	Baraneck	e	Chan	(1987)	entendem	que	o	jornalismo	apresenta	uma	posição	

única	 na	 sociedade	 do	 conhecimento.	 Considerando	 que	 a	 informação	 empregada	 pode	

estar	 nos	 dados	 estatísticos,	 na	 legislação,	 em	 boletins,	 em	 resoluções	 e	 relatórios,	 os	

autores	 avaliam	 que	 a	 interpretação	 e	 a	 contextualização	 é	 que	 geram	 o	 conhecimento	

destinado	aos	leitores.	O	conhecimento,	então,	é	um	processo	posterior	à	informação.	Após	

longo	estudo5	etnográfico	em	um	jornal	e	uma	emissora	de	televisão	de	Toronto,	os	teóricos	

identificaram	a	existência	de	canais	entre	a	fonte	e	o	jornalista.		

Em	um	desenho	que	reproduz	o	esquema	de	newsmaking	encontrado	nas	redações	

estudadas,	Ericson,	Baraneck	e	Chan	(1987)	situam	o	meio	da	fonte,	entendido	como	o	canal,	

na	 separação	 do	 evento	 tratado	 pela	 fonte	 (ou	 seja,	 o	 acontecimento)	 e	 o	 repórter	 que	

receberá	 a	 informação.	 	 Os	 canais	 são:	 altamente	 estruturados	 (boletins,	 coletivas	 de	

imprensa),	 menos	 estruturados	 (entrevista	 pessoalmente	 ou	 por	 telefone)	 ou	 não	

estruturados	 (repórter	 obtém	 um	 documento	 de	 forma	 alternativa,	 como	 ocorre	 com	

vazamentos	 ou	 liberações	 exclusivas	 pelas	 fontes).	 Interpreta-se	 que,	 quanto	 mais	

estruturado,	maior	o	controle	existente	por	parte	da	 instituição	em	relação	ao	conteúdo,	

com	pouca	manobra	do	jornalista	em	relação	aos	dados	originais.		

As	bases	de	dados	(especialmente	públicas),	fundamentais	para	o	JGD,	lembram	o	

armazenamento	estruturado	de	 informações	para	 fácil	 recuperação,	diz	Barbosa	 (2007).	

Por	isso,	parecem	fazer	parte	de	um	canal	altamente	estruturado.	De	acordo	com	a	autora,	

as	 bases	 de	 dados	 começaram	 a	 ser	 utilizadas	 na	 década	 de	 1970,	 especialmente	 para	

análise	de	arquivos	oficiais.	Só	na	década	seguinte	passaram	a	ser	acionadas	nas	redações	

como	fontes	de	pesquisa	e	para	análise	de	dados.	E	continuam	sendo	empregadas	até	os	dias	

de	hoje,	especialmente	no	jornalismo	guiado	por	dados.	Com	as	políticas	de	transparência,	

é	fato	que	os	jornalistas	têm	acesso	a	uma	quantidade	maior	de	informações	do	que	tinham	

décadas	atrás.		

A	partir	das	definições	até	aqui	trabalhadas,	é	possível	ensaiar	a	apresentação	de	

algumas	 características	 do	 conteúdo	 produzido	 no	 JGD:	 tem	 como	 referência	 fonte	 ou	

origem,	que	nem	sempre	coincidem,	e	em	geral	traz	informações	estruturadas.	A	partir	daí,	

																																																													
5	Nos	anos	de	1982	e	1983,	os	autores	desenvolveram	trabalho	etnográfico	nas	redações	do	jornal	Toronto	Globe	
and	Mail	 e	 da	 emissora	CBLT	 televisão,	 somando	mais	 de	200	dias	de	 campo,	 em	um	 total	 de	2,5	mil	 horas	
mobilizadas.	O	estudo	foi	complementado	com	entrevistas	a	outros	jornalistas	de	Toronto,	no	Canadá.		
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é	 possível	 refletir	 sobre	 a	 atualização	 das	 teorias	 do	 jornalismo	 ligadas	 às	 fontes	 de	

informação	usadas	em	práticas	como	o	JGD.		

Para	 os	 jornalistas	 nas	 redações,	 é	 interessante	 entender	 e	 operacionalizar	 o	

conceito	de	fonte	no	JGD	para	saber	quais	são	os	limites	e	potencialidades	de	seu	emprego	

na	elaboração	de	conteúdos	jornalísticos.	Em	termos	de	pesquisa,	é	fundamental	observar	

classificações	de	fontes	que	se	aproximam	dos	usos	no	JGD	a	fim	de	compreender	o	que	vem	

sendo	produzido	e	a	qualidade	do	conhecimento	gerado	e	entregue	ao	público.			
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OS	PAPÉIS	E	PERSONAGENS	DO	CASO	
SAMARCO	NA	NARRATIVA	DO	JORNAL	
NACIONAL	
	
Douglas	Carvalho1		
	
Palavras-chave		
Telejornalismo.	Jornal	Nacional.	Caso	Samarco.	Desastre	Ambiental	
	

O	presente	resumo	expandido	apresenta	dúvidas	acerca	do	objeto	de	dissertação	de	

mestrado	em	andamento	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	na	

Universidade	 Federal	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 (PPGCOM/Ufrgs).	 A	 pesquisa	 busca	

compreender	de	que	maneira	o	telejornalismo	narra	um	desastre	ambiental.	Para	tanto,	o	

projeto	dedica-se	a	analisar	reportagens	do	Jornal	Nacional	(JN),	da	Rede	Globo.		

O	 problema	 de	 pesquisa	 pode	 ser	 resumido	 na	 seguinte	 pergunta:	 partindo	 da	

premissa	de	que	uma	narrativa	se	desenvolve	por	meio	das	ações	de	seus	sujeitos,	de	que	

modo	 os	 personagens	 e	 papéis	 apresentados	 pelo	 JN	 contribuem	 para	 a	 construção	 da	

narrativa	do	telejornal	sobre	o	caso	Samarco?	O	objetivo	geral	da	dissertação	é	investigar	

que	 sentidos	 emergem	 por	 meio	 da	 construção	 narrativa	 de	 personagens	 e	 papéis	 na	

cobertura	do	 JN	sobre	o	caso	Samarco.	Os	específicos	 são:	 identificar	que	personagens	a	

cobertura	aciona	e	constrói;	evidenciar	os	papéis	desempenhados	por	esses	personagens;	e	

compreender	 que	 recursos	 narrativos	 e	 audiovisuais	 são	 empregados	 pela	 cobertura	 ao	

ancorar	sua	narrativa	em	personagens	e	papéis.		

Apresentado	à	banca	de	qualificação	em	setembro	de	2017,	o	projeto	conta	com	um	

referencial	 teórico	 dividido	 em	 três	 eixos:	 o	 primeiro	 fornece	 subsídios	 para	 se	

compreender	 o	 processo	 de	 transformação	 de	 um	 acontecimento	 em	notícia;	 o	 segundo	

enfoca	aspectos	latentes	e	manifestos	dos	desastres	ambientais	e	problematiza	as	condições	

em	que	se	dá	a	sua	cobertura	jornalística;	e	o	último	discute	as	especificidades	da	televisão,	

buscando	entender	de	que	maneira	um	telejornal	diário	(com	seus	limites	e	possibilidades)	

constrói	a	sua	narrativa	acerca	de	um	desastre	ambiental.	

Uma	das	 discussões	 teóricas	 do	 projeto	 trata	 da	 narrativa	 do	 telejornalismo.	 Tal	

discussão	será	resumida	a	seguir,	pois	permitirá	a	apresentação	dos	impasses	da	pesquisa.	

De	acordo	com	Luiz	Gonzaga	Motta	 (2013),	 a	prática	narrativa	diz	 respeito	ao	ato	de	 se	

contar	uma	história	estruturando-a	por	meio	de	acontecimentos	que	se	encadeiam	e	que	se	

transformam	ao	longo	do	tempo.	Conforme	definição	do	autor,	“narrar	é	relatar	eventos	de	
																																																													
1	Jornalista	e	mestrando	em	Comunicação	e	Informação	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	
Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	(PPGCOM/Ufrgs).	
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interesse	humano	enunciados	em	um	suceder	temporal	encaminhado	a	um	desfecho.	[...]	[É]	

relatar	 processos	 de	mudança,	 processos	 de	 alteração	 e	 de	 sucessão	 inter-relacionados”	

(MOTTA,	2013,	p.	71).		

A	 narrativa	 do	 telejornalismo	 segue,	 de	 acordo	 com	 Iluska	 Coutinho	 (2012),	 a	

estrutura	dramática	clássica.	Para	construir	 suas	 reflexões	sobre	o	 tema,	a	pesquisadora	

baseia-se	 na	 concepção	 aristotélica	 de	 drama	 –	 o	 qual	 significa,	 conforme	 o	 conceito	

formulado	 pelo	 filósofo	 grego,	 a	 imitação	 de	 ações	 por	 meio	 de	 uma	 representação.	

Diferentemente	de	noção	utilizada	no	senso	comum,	o	drama,	nesse	caso,	não	se	refere	a	

algo	 necessariamente	 grave,	 trágico	 ou	 grandiloquente.	 Trata-se,	 sim,	 de	 uma	 narrativa,	

uma	história,	cujo	teor	pode	abarcar	variadas	possibilidades	temáticas.	

O	modelo	narrativo	mais	 recorrente	no	 telejornalismo,	 conforme	a	pesquisadora,	

seria	composto	em	função	do	tradicional	arco	dramático	de	início-meio-fim,	por	meio	do	

seguinte	 esquema:	 uma	 apresentação,	 habitualmente	 feita	 na	 “cabeça”2	 da	 matéria,	 no	

sentido	de	se	criar	uma	expectativa	sobre	o	que	será	exibido;	a	exposição	de	um	conflito,	o	

qual	 funciona	 como	 ponto	 de	 partida	 da	 história;	 o	 desenvolvimento,	 que	 mostra	 os	

desdobramentos	 imediatos	 do	 dilema	 inicial;	 uma	 tentativa	 de	 solução,	 com	 as	 ações	 e	

reações	dos	personagens	ao	conflito,	a	fim	de	se	buscar	resolvê-lo;	e	um	desfecho,	que	pode	

ou	não	conter	uma	lição	de	moral	(a	qual	tende	a	representar	a	visão	da	emissora	acerca	da	

pauta).		

Coutinho	(2012)	afirma	que	o	telejornalismo	privilegia	temas	que	se	desenvolvam	

em	torno	de	um	conflito,	a	partir	do	qual	as	reportagens	se	organizam.	Outro	fator	que,	de	

acordo	com	a	pesquisadora,	atua	como	valor-notícia	é	a	capacidade	da	pauta	de	acarretar	

desdobramentos	 –	 o	 que	 permite	 a	 sua	 apresentação	 em	 capítulos,	 com	 antecedentes	 e	

consequências.		

Cada	personagem	da	notícia/história	desempenha,	 segundo	Coutinho	(2012),	um	

papel	na	narrativa,	levando-a	a	se	desenvolver.	Alinhado	à	concepção	tradicional	de	drama,	

o	telejornalismo	manteria	forte	conexão	com	a	luta	clássica	entre	o	bem	e	o	mal,	razão	pela	

qual	 os	 arquétipos	 de	 mocinho,	 vilão	 e	 vítima	 representariam,	 aponta	 a	 autora,	 os	

personagens	 mais	 frequentes	 nas	 matérias	 telejornalísticas.	 Outros	 tipos	 recorrentes	

seriam	 os	 de	 herói,	 expert,	 parceiro/aliado,	 mediador,	 concorrentes	 e	 musa/troféu	 em	

disputa.	Existem	também	variações,	como	o	vilão	implícito	ou	regenerado,	o	fiscal/defensor,	

o	 beneficiado	 e	 o	misterioso/radical.	 Coutinho	 (2012)	 aponta	 que	 o	mesmo	 personagem	

																																																													
2	Texto	introdutório	lido	pelo(s)	apresentador(es)	de	um	telejornal	antes	da	exibição	de	matérias	gravadas	ou	
de	entradas	ao	vivo.	
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pode	desempenhar	mais	de	um	papel	em	contextos	diferentes.	Salienta	ainda	que	o	próprio	

repórter	(e,	por	extensão,	a	emissora)	também	atua	como	um	personagem.	

Os	personagens,	de	acordo	com	Motta	(2010),	desempenham	funções	na	narrativa,	

que	estão	relacionadas	às	ações	que	fazem	a	história	progredir.	O	pesquisador	destaca	que	

as	 figuras	 humanas	 retratadas	 no	 noticiário,	 ainda	 que	 necessariamente	 vinculadas	 a	

pessoas	reais,	são	construções	do	discurso	jornalístico,	as	quais	se	completam	na	mente	do	

narratário.	De	acordo	com	Coutinho	(2012),	os	personagens	podem	aparecer	nas	matérias	

de	TV	de	modo	direto	(com	imagens	e/ou	declarações)	ou	indireto	(citados	por	outrem).	A	

autora	 identifica	 três	 formas	pelas	quais	 eles	 são	 apresentados:	entrevistas;	 imagens	dos	

atores	e/ou	da	ação	que	praticam;	e	textos	do	repórter	e/ou	de	fontes.	

A	metodologia	utilizada	é	a	análise	de	conteúdo	(AC),	sistematizada	por	Laurence	

Bardin	(2011).	Ela	objetiva	enriquecer	as	possibilidades	de	leitura	acerca	de	um	objeto,	a	

fim	de	 interpretá-lo	de	modo	rigoroso	e	polissêmico.	De	acordo	com	a	autora,	o	método	

permite	a	sistematização	de	critérios	para	o	tratamento	analítico	de	mensagens	e,	a	partir	

disso,	a	produção	de	conclusões	acerca	de	tais	conteúdos.	

Para	 a	 definição	 do	 corpus,	 considerando	 a	 narrativa	 como	 um	 relato	 cujos	

acontecimentos	 se	 sucedem	 e	 transformam	 com	 o	 decorrer	 do	 tempo	 (MOTTA,	 2013),	

priorizou-se	a	escolha	de	edições	do	JN	que	representassem,	nitidamente,	o	início,	o	meio	e	

o	fim	da	história	contada	–	o	que	levou	à	decisão	de	se	montar	o	corpus	com	o	conteúdo	de	

três	 diferentes	 dias.	 Está	 sendo	 analisado,	 portanto,	 o	 material	 sobre	 o	 caso	 Samarco	

veiculado	em	um	trio	de	edições.	Enfocar	apenas	uma	matéria	específica	de	cada	dia	poderia	

comprometer	 a	 análise,	 visto	 que	 é	 importante	 considerar	 a	 maneira	 pela	 qual	 cada	

conteúdo	interage	com	os	demais	de	sua	edição	e,	junto	a	eles,	compõe	um	panorama	diário	

de	notícias.				

Para	 fins	de	comparação,	 é	 interessante	 constatar	que	o	 tempo	dedicado	ao	caso	

pelo	telejornal	foi	de	2	minutos	e	52	segundos	no	dia	5	e	de	15	minutos	e	29	segundos	em	6	

de	novembro	de	2015,	ou	seja,	uma	ampliação	bastante	significativa.	No	segundo	dia	do	

desastre,	o	programa	abordou	temas	como	os	 trabalhos	de	buscas	às	vítimas,	o	apoio	às	

famílias	cujos	domicílios	a	lama	destruiu	e	as	investigações	sobre	as	causas	da	tragédia.	Ao	

se	 assistir	 a	 tais	 conteúdos,	 verificou-se	 nessa	 edição	 (diferentemente	 da	 do	dia	 5)	 uma	

consistente	variedade	de	personagens	e	papéis,	 razão	pela	qual	o	programa	do	dia	6	 foi	

considerado	 o	 mais	 apropriado	 para	 constituir	 a	 parte	 do	 corpus	 relativa	 ao	 início	 do	

desastre.	

A	decisão	a	respeito	da	segunda	edição	que	integraria	o	corpus	baseou-se	no	tempo	

cronológico.	Entre	o	começo	e	o	fim	do	referido	arco	dramático,	a	metade	temporal	situa-se	

em	 13	 de	 novembro	 de	 2015	 –	 dia	 em	 que	 foi	 veiculada	 matéria	 sobre	 o	 colapso	 no	
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abastecimento	de	água	de	municípios	mineiros	e	capixabas,	causado	pela	tragédia.	No	que	

tange	à	terceira	edição,	optou-se	por	aquela	que	relatou	o	desenlace	da	narrativa,	o	dia	em	

que	a	lama	chegou	ao	mar:	21	de	novembro	de	2015	(além	desse	acontecimento,	o	auxílio	

de	médicos	voluntários	aos	sobreviventes	do	desastre	também	foi	objeto	de	matéria	nessa	

data).	Em	resumo,	o	corpus	foi	formado	por	reportagens	sobre	o	caso	Samarco	exibidos	nos	

programas	dos	dias	6,	13	e	21.		

Na	AC	elaborada	no	projeto,	foram	utilizados,	para	fins	de	definição	das	categorias,	

os	 papéis	 elencados	 por	 Coutinho	 (2012).	 Tais	 papéis	 (elencados	 anteriormente,	 em	

negrito)	 foram	 utilizados	 como	 categorias	 de	 análise.	 No	 projeto,	 também	 se	 busca	

identificar	que	personagens	aparecem	no	corpus	e	a	forma	pela	qual	surgem	na	cobertura	

analisada.	Essas	 formas	de	 aparecimento	 identificadas	por	Coutinho	 (2012)	 (que,	 assim,	

como	os	papéis,	estão	citadas	acima,	em	negrito)	também	funcionam	como	categorias	do	

projeto,	 a	 fim	de	 se	 averiguar	de	que	modo	os	personagens	 e	 papéis	 contribuem	para	 a	

construção	 da	 narrativa	 apresentada	 pelo	 telejornal.	 Cabe	 recordar	 que	 o	 mesmo	

personagem	pode	aparecer	de	diferentes	maneiras	e	desempenhar	mais	de	um	papel	e	que	

o	repórter	e/ou	a	emissora	também	assumem	funções	narrativas.		

Sendo	assim,	este	resumo	expandido	traz	algumas	dúvidas	que	surgiram	durante	a	

elaboração	do	projeto,	 tais	como:	o	objeto	está	claramente	delimitado?	O	arco	dramático	

abrangido	pelo	corpus	é	suficiente	para	a	análise	dos	personagens	e	papéis?	Esse	estudo	

acerca	 de	 personagens	 e	 papéis	 torna	 possível	 inferir	 conclusões	 acerca	 dos	 sentidos	

construídos	 pela	 cobertura?	 As	 respostas	 a	 tais	 perguntas	 certamente	 ajudarão	 o	

desenvolvimento	do	projeto.	
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VISUALIZAÇÃO	DE	DADOS	E	A	NARRATIVA	DE	
REALIDADE	NO	TELEJORNALISMO:	UMA	
APROXIMAÇÃO	POSSÍVEL		
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Partindo	 de	 uma	 visão	 construcionista	 da	 narrativa	 jornalística,	 este	 resumo	

pretende	 refletir	 sobre	visualização	guiada	por	dados	a	partir	dos	efeitos	de	 realidade	e	

estratégias	 de	 autenticação	 do	 real	 mobilizados	 pelo	 telejornalismo	 (TRAQUINA,	 2012;	

MOTTA,	 2013;	 CAIRO,	 2016;	 CABRAL,	 2012;	 LEAL,	 2009;	 JOST,	 2004).	 Temos	 como	

objetivo,	portanto,	encontrar	caminhos	para	sistematizar	nossa	análise	no	âmbito	

dos	estudos	de	jornalismo.	Por	isso,	a	questão	de	pesquisa	que	trazemos	para	debate	

é:	ao	refletir	sobre	o	mundo	real	a	que	o	telejornalismo	faz	referência,	com	podemos	

evitar	diálogos	equivocados	entre	correntes	teóricas	distintas	em	relação	à	noção	de	

realidade?	A	bibliografia	aqui	apresentada	está	adequada	para	identificar	os	efeitos	

de	realidade	presentes	na	narrativa	jornalística?				
Para	propor	essa	aproximação,	temos	como	base	o	entendimento	Meditsch	(1997;	

2010)	 em	 relação	 ao	 conceito	 de	 construção	 social	 da	 realidade2	 aplicado	 ao	 campo	

jornalístico.	Assim,	seguindo	o	raciocínio	do	autor,	entendemos	o	jornalismo	como	um	dos	

agentes	que	participam	da	produção	da	realidade	--	mas	não	o	único	–	e	cuja	atividade	opera	

diretamente	na	conservação	e	atualização	de	realidades	interiorizadas	pelo	homem	durante	

a	 vida.	A	 função	 é	 entendida,	 portanto,	 como	papel-chave	na	orientação	de	 sentido	 e	na	

construção	 de	 imagens	 de	 mundo	 (PARK,	 2008;	 LIPPMANN,	 2010),	 produzindo	

conhecimento	 a	 partir	 das	 especificidades	 de	 seu	 meio	 e	 fazendo-se	 compreender	 pelo	

público	 a	 partir	 das	 particularidades	 da	 narrativa	 jornalística,	 que	 preza	 pela	 eficácia	

comunicativa	a	partir	do	senso	comum.		

A	partir	desta	mirada,	pretendemos	utilizar	a	Análise	Pragmática	da	Narrativa	como	

metodologia	 para	 observar	 o	 objeto.	 Ao	 refletir	 sobre	 os	 efeitos	 de	 real3	 na	 narrativa	

																																																													
1	Mestranda	do	PPGCOM	–	Linha	2		--	Jornalismo	e	Processos	Editoriais.	Orientador:	Flávio	Porcello	
2	O	conceito	de	“construção	social	da	realidade”	foi	publicado	por	Peter	Berger	e	Thomas	Luckmann	em	1966	e	
aplicado	ao	campo	do	jornalismo	pela	socióloga	Gaye	Tuchman.	Meditsch	(2010)	se	baseou	no	conceito	original	
proposto	por	Berger	e	Luckmann	para	definir	seu	posicionamento	em	relação	à	atividade	jornalística.		
3	Citando	Roland	Barthes,	Gomes	(2000)	associa	essas	marcas	à	referencialidade,	considerando	que	as	matérias	
jornalísticas	estão	calcadas	ora	em	entrevistas,	ora	pela	fotografia,	ora	pelas	tabelas	de	porcentagens.		
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jornalística,	Motta	(2013)	considera	a	identificação	sistemática	de	lugares,	datas,	números,	

espaços	 e	 instituições	 e	 o	 uso	 de	 nomes	 próprios	 de	 personagens	 como	 exemplos	 de	

objetivação	 da	 narrativa.	 No	 caso	 específico	 dos	 telejornais,	 Leal	 (2009)	 diz	 que	 as	

estratégias	de	autenticação	do	real	são	mobilizadas	visando	a	identificação	do	telespectador	

–	através,	principalmente,	de	uma	narrativa	organizada	de	forma	linear,	com	começo,	meio	

e	fim,	com	variações	na	edição	e	personagens	que	humanizam	o	relato	e	atestam	a	realidade.	

O	 esforço	 para	 tornar	 a	 informação	 visível	 na	 TV	 vai	 ao	 encontro	 ao	 que	 Cabral	

(2012)	entende	por	Realidade	Expandida	–	que,	segundo	a	autora,	é	construída	durante	o	

processo	produtivo	do	telejornal	através	tecnologias	digitais	com	o	objetivo	de	expandir	a	

percepção	do	telespectador	a	partir	da	ampliação	de	sua	apreensão	sobre	o	mundo	real	a	

que	o	telejornalismo	faz	referência	(JOST,	2004).		

		A	conclusão	da	autora	parte	da	observação	das	rotinas	de	produção	e	edição	na	TV	

com	foco	nos	recursos	de	manipulação	e	simulação	utilizados	para	ilustrar	reportagens	de	

temas	 variados	 através	 de	 Infoimagem.	 Estes	 artifícios,	 segundo	 a	 pesquisadora,	 são	

utilizados	de	forma	estratégica	–	e	servem	para	cumprir	a	promessa	de	visão	de	mundo	feita	

pela	televisão	para	com	o	telespectador.		Dentre	os	principais	usos	da	Infoimagem,	segundo	

Cabral,	 estão	 a	 simplificação	 do	 cruzamento	 de	 dados	 complexos	 para	 facilitar	 o	

entendimento	 do	 público,	 para	 enfatizar	 dados	 numéricos	 e	 ilustrar	 localizações	

geográficas,	os	chamados	Infomapas.		

É	importante	pontuar	que,	para	propor	o	conceito	de	Realidade	Expandida,	Cabral	

(2012,	p.	177)	se	alia	aos	estudos	do	cinema	a	partir	do	pensamento	de	Jacques	Aumont	e	

Jean	Pierre	Oudart,	pontuando	a	diferença	entre	efeito	de	realidade	e	efeito	de	real	–	sendo	

que	a	“analogia	entre	 imagem	e	real	está	para	o	primeiro	efeito,	assim	como	a	crença	do	

espectador	está	para	o	segundo”.	Assim,	dentro	do	contexto	da	televisão,	a	pesquisadora	

considera	 o	modo	 de	 representação	 do	 real	 de	 duas	 formas:	 o	 registro	 do	 real	 (como	 a	

fotografia	e	a	imagem	em	movimento	captada	pelas	câmeras)	e	a	composição	do	real	(que	

se	referem	às	Infoimagens,	que	toma	forma	na	tela	do	computador).	Ambas,	de	acordo	com	

Cabral,	 representam,	 revelam,	 constroem	 e	 expandem	 a	 realidade	 midiática	 na	 edição	

telejornalística.	 Pretendemos,	 portanto,	 seguir	 este	 referencial	 teórico	 para	 criar	 nossas	

categorias	de	análise.			

No	 que	 tange	 à	 representação	 visual,	 adotaremos	 também,	 neste	 trabalho,	 a	

perspectiva	do	design	da	informação	–	seguindo	a	perspectiva	teórica	utilizada	por	Souza	

(2009)	 ao	 refletir	 sobre	 a	 visualização	 da	 informação	 quantitativa	 no	 jornalismo	 de	

televisão	e	Cairo	(2016,	p.	31,	tradução	nossa)4	no	que	se	refere	à	visualização	de	dados	no	

																																																													
4	“A	data	visualization	is	a	display	of	data	designed	to	enable	analysis,	exploration	and	discovery”.	
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fazer	jornalístico.	O	autor	conceitua	a	visualização	de	dados	como	“uma	exposição	de	dados	

que	 permite	 análises,	 exploração	 e	 descoberta”.	 Assim	 como	 o	 autor,	 entendemos	 a	

visualização	de	dados	no	contexto	de	procedimentos	adotados	no	Jornalismo	Guiado	por	

Dados	(CAIRO,	2012;	ROGERS,	2013).	Träsel	(2014)	define	o	Jornalismo	Guiado	por	Dados	

como	 “a	 aplicação	 da	 computação	 e	 dos	 saberes	 das	 ciências	 sociais	 na	 coleta,	

processamento,	 interpretação	e	análise	de	dados,	 com	o	objetivo	de	ampliar	a	 função	da	

imprensa	como	defensora	do	interesse	público”	(TRÄSEL,	2014).		

Assim,	no	que	se	refere	à	visualização,	de	acordo	com	Cairo	(2008),	o	jornalista	que	

trabalha	com	dados	precisa	dar-lhes	ordem,	estrutura,	para	que	os	padrões	e	 realidades	

ocultas	 por	 trás	 dos	 números	 e	 códigos	 computacionais	 se	 façam	 visíveis.	 Para	 o	

pesquisador,	só	assim	–	com	variedade	de	formas,	tamanhos	e	cores	–	é	possível	fazer	“mini-

histórias”	surgirem	por	meio	de	mapas,	gráficos	estatísticos,	listas,	diagramas	explicativos,	

buscadores,	fotografias	e	recursos	de	áudio	e	vídeo.			

Por	 exigir	 uma	 produção	 aprimorada,	 o	 uso	 da	 visualização	 de	 dados	 no	

telejornalismo	ocorre,	geralmente,	em	séries	especiais	de	reportagens.	Uma	delas	recebeu	

o	selo	Resultado5	–	uma	iniciativa	do	jornalismo	da	Rede	Globo	para	análise	e	cruzamento	

de	 informações	 públicas.	 O	 conteúdo	 foi	 exibido	 em	 abril	 de	 2016	 no	 SPTV	 1ª	 Edição6,	

telejornal	local	exibido	na	Grande	São	Paulo	–	e,	concomitantemente,	na	página	do	portal	na	

internet.		

															Figura	1		 Figura	2		

												 																	 	
Fonte:	Globoplay	 	 	 	 																			

Acima,	as	Figuras	1	e	2	mostram	o	apresentador	César	Tralli	demonstrando,	ao	vivo,	

através	do	tablet	conectado	à	página	do	portal	G1	na	internet,	como	é	possível	interagir	com	

a	informação	apurada	pelos	jornalistas	sobre	o	número	de	mortes	violentas	ocorridas	em	

São	Paulo	no	último	ano.	O	apresentador	sinaliza	como	os	telespectadores	podem	interagir,	

																																																													
5	A	grafia	do	selo	é	“R=sultado”.	
6		O	telejornal	local	da	TV	Globo	é	exibido	de	segunda	a	sábado	na	Grande	São	Paulo	em	duas	edições.	O	SPTV	1ª	
Edição	 vai	 ao	 ar	 ao	 meio	 dia	 e	 é	 apresentado	 por	 César	 Tralli.	 Detalhes	 em:	
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/sptv/ficha-tecnica.htm.	 Acesso	 em	
18/08/2016.	
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em	tempo	real,	com	as	visualizações	de	dados	criadas	pela	equipe	de	internet.	Assim,	um	

produto	feito	para	a	internet	ganha	visibilidade	do	momento	em	que	passa	a	se	valer	não	

apenas	do	poder	da	linguagem	televisual	–	representado,	aqui,	pela	figura	do	comunicador,	

que	 autentica	 a	 informação	 (FERRARETTO,	 2014)	 –	 como	 também	 pela	 promessa	 de	

autenticidade	 da	 transmissão	 direta	 (FECHINE,	 2008;	 JOST,	 2004),	 garantida	 pela	

performance	do	âncora	ao	vivo.								

Os	recursos	narrativos	citados	neste	breve	resumo	podem	ser	considerados,	a	nosso	

ver,	conceitos	operacionais	para	a	observação	de	como	a	visualização	de	dados	é	mobilizada	

para	criar	efeitos	de	realidade	na	narrativa	telejornalística.	Acreditamos,	dessa	forma,	poder	

compreender	como	a	linguagem	televisual	se	apropria	das	novas	tecnologias,	enaltecendo	

ou	modificando	a	visão	de	realidade	a	que	o	telejornalismo	se	diz	fundado.	Trata-se	de	uma	

tentativa	e	oportunidade,	também,	de	perceber	e	apontar	potencialidades	e	limitações	da	

narrativa	da	realidade	considerando	que	as	fronteiras	com	o	mundo	lúdico	e	com	o	mundo	

ficcional	 da	 televisão	 (JOST,	 2007)	 parecem	 se	 avizinhar,	 cada	 vez	 mais,	 da	 prática	

jornalística.	
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JORNALISMO	COMPASSIVO:	UMA	FORMA	DE	
CONTAR	HISTÓRIAS	
	
João	Pedro	Lamas1	
	
Palavras-chave	
Jornalismo	compassivo.	Jornalismo	de	construção.	Jornalismo	de	soluções.	Slow	
journalism.		
	

A	hipótese	explorada	neste	 trabalho	em	vias	de	desenvolvimento	é	a	de	que	hoje	

muito	do	que	se	produz	jornalisticamente	tem	um	viés	negativo	em	excesso,	além	de	forte	

carga	 imediatista	 e	 de	 uma	busca	 por	 audiência	 fruto	 de	modelos	 de	 negócio	 altamente	

dependentes	da	publicidade.	Há	uma	abundância	de	matérias	jornalísticas	críticas	de	modo	

sensacionalista,	e,	em	contraponto,	uma	escassez	de	abordagens	construtivas,	focadas	em	

soluções	 e	 com	 entendimento	 amplo	 de	 questões	 sociais	 complexas,	 o	 que	 demanda	

repensar	o	modelo	de	narrativa.	

Quando	as	notícias	são	narradas	tendo	um	pano	de	fundo	que	aborda	o	problema	

como	questão	pública	mais	alargada,	supõe-se	que	o	impacto	muda.	Em	geral,	ao	invés	de	

se	 focar	 em	 oferecer	 contexto	 adequado	 para	 as	 notícias,	 os	 meios	 jornalísticos	 se	

aprimoram	 em	 explorar	 gatilhos	 para	 capturar	 a	 atenção.	 Ou	 seja,	 a	 dependência	 da	

publicidade	e	da	audiência	talvez	seja	um	dos	motivos	que	mantenha	o	modelo	jornalístico	

priorizando	“cliques”	em	detrimento	de	caminhos	para	solução	de	problemas.	

Para	 discutir	 a	 questão,	 resgatamos	 autores	 que	 contribuem	 na	 fundação	 de	

entendimentos	mais	amplos	de	jornalismo,	como	a	Escola	de	Chicago	e	seu	conjunto	teórico	

baseado	nas	premissas	do	interacionismo	simbólico.	Na	reflexão	proposta	sobre	o	conceito,	

colocamos	em	diálogo	pesquisadores	como	Park	(1940),	Rüdiger	(2014),	França	e	Simões	

(2014)	e	Pontes	(2014).	

Na	 apreciação	 proposta,	 recordamos	 exemplos	 de	 jornalistas	 que	 praticam	 um	

“jornalismo	 compassivo”	 (ARANA,	 2015;	 BLANK-LIBRA,	 2012),	 conforme	 entendimento	

que	guia	o	texto:	Eliane	Brum	(El	País),	João	do	Rio	(entusiasta	da	"rua"),	Marcelo	Canellas	

(Globo)	e	Isabel	Clemente	(ex-Época).	Mesmo	que	não	se	autodenominem	como	filiados	a	

tal	modelo,	contribuem	para	desvendar	academicamente	o	conceito	em	construção.	

O	 conjunto	 de	 premissas	 teóricas	 de	 estudo	 da	 sociedade	 como	 processo	 de	

comunicação,	conforme	a	Escola	de	Chicago,	vem	sendo	resgatado	na	contemporaneidade	

																																																													
1	Aluno	de	mestrado	da	linha	de	Mídias	e	Identidades	Contemporâneas	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	
Comunicação	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria	(UFSM)	sob	orientação	do	Profº.	Drº.	Reges	Toni	
Schwaab	
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em	diferentes	campos	(França	e	Simões,	2014).	Em	essência,	a	escola	pensava	o	estudo	da	

sociedade	associado	aos	processos	de	interação	entre	as	pessoas.	O	significado	das	coisas	

deve	 ser	 visto,	 portanto,	 como	um	produto	da	 interação	 social	 e	 como	uma	 condição	de	

possibilidade	 da	 comunicação.	 Nesse	 sentido,	 o	 interacionismo	 simbólico	 se	 torna	

interessante,	 já	 que	 ele	 é	 constituído	 por	 premissas	 que	 servem	 de	 base	 para	 a	 escola	

(RÜDIGER,	 2014).	 Além	disso,	 o	 alicerce	 teórico	 que	 sustenta	 as	 reflexões	 da	 escola	 é	 o	

pragmatismo.	Essa	filosofia	da	ação	se	volta	para	o	terreno	da	experiência	como	modo	de	

apreender	a	constituição	do	pensamento.	

Em	As	notícias	como	forma	de	conhecimento,	Robert	Park	(2009,	p.	1)	afirma	que	“a	

função	 da	 notícia	 é	 orientar	 o	 homem	 e	 a	 sociedade	 no	 mundo	 real”.	 O	 pesquisador	

acreditava	 que	 uma	 das	 atividades	 mais	 dinâmicas	 e	 complexas	 da	 comunicação	 é	 o	

jornalismo,	 tendo	 estudado	 o	 modo	 com	 que	 os	 jornais	 interferem	 na	 constituição	 da	

mobilidade	no	 interior	dos	 grupos	 sociais.	Apresenta,	 portanto,	 o	 papel	 das	notícias	nas	

ações	dos	homens	em	seu	cotidiano	social	mais	instintivo	e	competitivo,	e,	ao	mesmo	tempo,	

nos	debates	mais	elaborados	dos	campos	político	e	cultural.	Segundo	Park	(2009),	a	notícia	

não	apenas	informa,	mas	orienta	o	público,	e,	ao	menos	no	sentido	estrito	da	palavra,	não	é	

uma	história	ou	uma	frivolidade,	mas	algo	que	possui	um	interesse	pragmático	mais	que	

apreciativo	para	aquele	ouve	ou	lê.	

Desde	a	invenção	do	telégrafo	no	século	XIX,	o	jornalismo	foi	assimilando	cada	vez	

mais	o	 valor-notícia	do	 imediatismo	e	da	narração	descontextualizado	do	presente	mais	

próximo.	Essa	tendência	alcançou	seu	zênite	com	a	televisão	na	década	de	50,	quando	os	

meios	de	comunicação	passaram	a	construir	programações	noticiosas	de	24	horas	nos	sete	

dias	da	semana	(CUSHION	e	LEWIS,	2010).	Já	os	novos	suportes	digitais,	a	partir	dos	anos	

2000,	reforçaram	ainda	mais	a	possibilidade	de	trabalhar	as	notícias	de	forma	instantânea,	

e	hoje	há	agendas	noticiosas	pautadas,	por	exemplo,	por	redes	sociais,	que	se	caracterizam	

por	um	fluxo	informativo	imparável,	veloz	e	de	pequeno	formato	(REVERS,	2014).	

Estamos	em	uma	época	de	abundância	informativa	onde	a	“economia	da	atenção”	

está	marcando	as	estratégias	empresariais	de	muitos	meios,	que	por	sua	vez	buscam	um	

“equilíbrio	eficaz	entre	a	produção	informativa	e	a	absorção	das	audiências”	(DÍAZ-NOSTY,	

2013,	p.	137).	Conforme	Morin	(2011,	p.	141),	“a	obsessão	pela	rapidez	não	parece	deixar	

espaço	para	a	dúvida,	a	reflexão	ou	para	a	análise	contextualizada”.	

Preocupados	com	a	situação,	dois	pesquisadores	espanhóis	propuseram	o	chamado	

“periodismo	lento”,	ou	“slow	journalism”2.	Gloria	Rosique-Cedillo	e	Alejandro	Barranquero-

Carretero	(2015)	definem	esse	tipo	de	jornalismo	como	aquele	que	emerge	como	reação	à	

																																																													
2	“Jornalismo	lento”,	em	tradução	literal	para	o	português.	
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tendência	 dominante	 do	 imediatismo	 e	 à	 premissa	 que	 convida	 a	 repensar	 os	 tempos	

necessários	 para	 produzir	 uma	 informação	 de	 qualidade,	 criativa	 e	 rigorosa.	 Mas	 o	

jornalismo	 de	 hoje,	 citando	 Díaz-Nosty	 (2013),	 está	 sujeito	 ao	 alerta	 permanente,	 à	

observação	 em	 tempo	 real,	 mas	 também	 às	 diferenças	 de	 velocidade	 de	 consumo,	 à	

adequação	à	oferta	crescente	à	atenção	das	audiências.	

No	 entanto,	 a	 necessidade	 de	 tempo	 para	 que	 o	 trabalho	 jornalístico	 seja	

desempenhado	 a	 contento	 se	mostra	 clara	 em	 um	 guia	 para	 coberturas	 jornalísticas	 de	

tragédias	elaborado	pelo	Dart	Center	em	2003.	Ele	elenca	áreas	que	considera	importantes	

serem	 consideradas	 para	 a	 cobertura	 eficiente:	 as	 vítimas,	 a	 comunidade	 e	 o	 jornalista.	

Avalia-se	que	as	questões	que	 surgem	dessas	 considerações	 configuram	um	universo	de	

variáveis	 que	 complexificam	 uma	 atuação	 construtiva,	 que	 proponha	 soluções	 e	 seja	

compassiva	por	parte	do	jornalista.	Afinal,	como	o	próprio	guia	traz,	o	trabalho	jornalístico	

repercute,	e	essas	reações	são	reflexo	do	processo	de	construção	da	notícia:	da	apuração	até	

o	momento	em	que	esse	material	levantado	ganha	as	páginas	de	um	jornal,	espaço	em	um	

portal	de	notícias,	a	tela	da	televisão	e	as	ondas	de	rádio.	

Perceba	que	a	sua	cobertura	de	um	evento	traumático	terá	um	impacto	
nos	seus	leitores,	espectadores	e	ouvintes.	Lembre-se	de	que	o	tom	da	sua	
cobertura	pode	 refletir	 o	 tom	com	o	qual	 a	 sua	 comunidade	vai	 reagir.	
(DART	CENTER,	2003,	p.	6,	tradução	nossa)	

Um	estudo	de	psicólogas	estadunidenses	Tiegreen	e	Newman	(2008)
	
comparou	o	

modo	 como	 notícias	 da	 editoria	 de	 polícia	 eram	 relatadas	 pela	mídia	 e	 seus	 efeitos	 nos	

leitores	ao	longo	do	tempo.	Ele	serve	para	exemplificar	os	possíveis	benefícios	de	um	maior	

número	de	abordagens.	

De	acordo	com	as	pesquisadoras,	notícias	narradas	de	modo	tradicional	e	episódico,	

com	 foco	 na	 pessoa	 que	 cometeu	 o	 crime,	 ou	 no	 crime	 em	 si,	 favorecem	 interpretar	 a	

situação	como	culpa	exclusiva	do	criminoso.	Além	disso,	menos	informações	sobre	o	fato	

são	retidas	na	memória,	há	um	maior	sentimento	de	pessimismo,	uma	vontade	maior	de	

punição	para	o	indivíduo	e	um	desejo	menor	de	apoiar	medidas	de	transformação	social.	Já	

quando	as	notícias	são	narradas	tendo	um	pano	de	fundo	que	aborda	o	problema	como	uma	

questão	pública	mais	ampla,	o	impacto	muda.	Os	leitores	tendem	a	interpretar	que	a	culpa	

maior	é	da	estrutura	social,	há	maior	retenção	de	fatos	sobre	a	história,	o	sentimento	de	

pessimismo	é	reduzido	e	há	vontade	maior	de	apoiar	medidas	de	transformação	social.	

Múltiplas	pesquisas	 confirmam	que	 emoções	que	nos	 excitam	mais	 –	 raiva,	 nojo,	

medo	da	perda,	admiração,	alegria	–	são	os	gatilhos	mais	potentes	para	fazer	um	conteúdo	

viralizar	(SHAER,	2014).	Ao	invés	de	focar	em	oferecer	contexto	adequado	para	as	notícias,	

veículos	de	imprensa	se	aprimoram	em	explorar	gatilhos	emocionais	para	capturar	nossa	
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atenção.	Não	à	toa,	o	BuzzFeed	treina	seus	funcionários	explicando	que	a	"Rede	Mundial	do	

Tédio"	comanda	a	web	(PERETTI,	2010)
	
e	que	o	trabalho	dele	passa	por	entreter	pessoas	

autocentradas	e	ansiosas	que	não	sabem	o	que	fazer	pra	passar	o	tempo.	

Sem	um	jornalismo	capaz	de	nos	ajudar	a	lidar	com	as	complexidades	do	mundo,	é	

possível	ficarmos	cada	vez	mais	perdidos	e	manifestar	nosso	desgosto	de	formas	ruins,	seja	

escolhendo	políticos	donos	de	discursos	inflamados	e	simplistas,	que	não	sabem	como	lidar	

com	problemas	complexos,	seja	tomando	as	ruas	para	fazer	justiça	com	as	próprias	mãos	e	

nos	levando	de	volta	à	barbárie.		

Segundo	 outras	 pesquisas	 (NEWMAN,	 SMITH	 e	 DREVO,	 2015),
	
e	 também	

reportagens	 (ARANA,	 2015),	 um	 em	 cada	 oito	 jornalistas	 lida	 com	 estresse	 extremo	 ou	

Transtorno	 de	 Estresse	 Pós-Traumático	 ligado	 à	 sua	 carreira	 –	 dados	 para	 os	 Estados	

Unidos	e	Europa.	Mais	de	80%	vão	enfrentar	transtorno	de	estresse	pós-traumático	ligado	

à	sua	carreira	em	algum	ponto	de	suas	vidas.	Cerca	de	20%	vão	lidar,	em	algum	momento,	

com	 depressão	 ligada	 a	 fatores	 de	 estresse	 da	 função	 jornalística.	 Quem	 tem	 amigos	

jornalistas	 está	 acostumado	 a	 escutar	 sobre	 os	 turnos	 de	 doze	 ou	 catorze	 horas	 e	 as	

condições	de	trabalho	insalubres.	

Assim,	é	possível	sugerir	que	parte	do	que	lemos	nos	jornais	é	escrito	por	pessoas	

enfrentando	quadros	de	 ansiedade	 e	 estresse.	 Seria	 ingênuo,	 então,	 pensar	que	 isso	não	

afeta	a	maneira	como	escrevem	e	editam	as	matérias.	É	difícil,	até	mesmo	injusto,	esperar	

que	abordagens	transformadoras	sejam	adotadas	por	quem	luta	para	chegar	ao	fim	do	mês	

sem	 perder	 o	 emprego	 em	 uma	 época	 na	 qual	 demissões	 em	 massa	 têm	 devastado	 as	

redações.	Lida-se	com	questões	estruturais	que	pedem	outras	formações	para	os	jornalistas	

e	outras	estruturas	de	mídia,	operacionais	e	financeiras.		

O	jornalismo	compassivo	(KYLE,	2008;	ARANA,	2015),	embora	não	tenha	conceito	

acadêmico	 oficial,	 seria	 a	 abordagem	 jornalística	 aplicável	 a	 qualquer	 tema	 que	 busque	

favorecer	 o	 cultivo	 do	 florescimento	 humano,	 tanto	 individual	 quanto	 coletivamente	

(BLANK-LIBRA,	2012).	

Há	exemplos	de	 jornalistas	que	põe/puseram	em	prática	esse	 tipo	de	 jornalismo,	

como	os	jornalistas	Eliane	Brum,	João	do	Rio,	Marcelo	Canellas	e	Isabel	Clemente.	Não	há	

um	período	que	possa	ser	delimitado	para	agrupar	um	determinado	número	de	praticantes	

do	modelo,	ou	sequer	há	uma	"escola	fundadora"	que	os	aglomere	sob	esse	guarda-chuva.	

Ainda,	 não	 é	 que	 eles	 próprios	 se	 identifiquem	 como	 praticantes	 do	 modelo,	 mas	 os	

exemplos	servem	como	forma	de	deixar	menos	nebuloso	o	conceito	que	está	em	construção.	

Referências	



	

	 151	

ARANA,	 Gabriel.	 A	 mental-health	 epidemic	 in	 the	 newsroom.	 Huffingtonpost,	 2015.	
Disponível	em:	<http://www.huffingtonpost.com/2015/05/18/mental-health-journalism-	
trauma_n_7305460.html>.	Acesso	em:	13	set.	2017. 

BLANK-LIBRA,	Janet.	Compassion	is	not	 journalism’s	downfall,	 it’s	 journalism’s	salvation.	
Poynter,	 2012.	 Disponível	 em:	 	 <http://www.poynter.org/news/compassion-not-
journalisms-downfall-its-journalisms-salvation>.	Acesso	em:	13	set.	2017. 

DÍAZ-NOSTY,	 Bernardo.	La	prensa	 en	 el	 nuevo	 ecossistema	 informativo.	 Barcelona	 y	
Madrid:	 Ariel	 y	 Fundación	 Telefónica,	 2013.	 Disponível	 em:		
<http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-
publicaciones/?itempubli=238>	Acesso	em:	13	set.	2017. 

DARTCENTER.	Tragedies	&	Journalists:	a	guide	for	more	offective	coverage.	Dartcenter	for	
journalism	&	 trauma,	 2003.	Disponível	 em:	<http://dartcenter.org>.	Acesso	em	13	 set.	
2017. 

FRANÇA,	Vera;	SIMÕES,	Paula.	Escola	de	Chicago.	 In:	CITELLI,	Adilson;	BERGER,	Christa;	
BACCEGA,	Maria	Aparecida;	LOPES,	Maria	Immacolata	V.;	FRANÇA,	Vera	(orgs.).	Dicionário	
de	Comunicação.	São	Paulo:	Contexto,	p.	138-146,	2014. 

JUNTUNEN,	Laura.	Explaining	the	need	for	speed.	Speed	and	competition	as	challenges	to	
journalism	ethics.	 In:	Cushion,	Stephen;	Lewis,	 Justin	(Orgs.).	The	rise	of	24-hour	news	
television:	Global	perspectives.	New	York:	Peter	Lang,	p.	167-182,	2010.	

KYLE,	Harland.	Practicing	compassion	in	an	unbiased	journalism.	Center	for	journalism	
ethics,	2008.	Disponível	em:	<http://ethics.journalism.wisc.edu/2008/06/16/practicing-
compassion-in-an-unbiased-journalism>.	Acesso	em	13	set.	2017.	

MEAD,	George.	Mind,	Self	and	Society.	Editora	Heptagon,	2013.	

MORIN,	 Edgar.	 La	 via	 para	 el	 futuro	 de	 la	 humanidade.	 Barcelona,	 Paidós,	 2011.	
Disponível	 em:	 <http://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/descarga-la-via-para-el-
futuro-de-la-humanidad.html>.	Acesso	em:	13	set.	2017.	

PARK,	Robert	E.	As	notícias	 como	 forma	de	conhecimento.	 Editora	Meridional	LTDA.:	
Porto	Alegre,	2009.	

PONTES,	 Felipe.	 Park,	 Robert	 Ezra.	 In.	 MARCONDES	 FILHO,	 Ciro.	 Dicionário	 da	
Comunicação.	2	ed.	São	Paulo:	Paulus,	p.	371-372,	2014.	

PERETTI,	 Jonah.	 Awesome	 viral	 media	 presentation	 explained.	New	 York	 Viral	 Media	
Meetup,	2010.	Disponível	em	<http://businessinsider.com/jonah-perettis-awesome-viral-
media-presentation-explained-2010-8#bored-white-colla	 r-workers-rule-the-world-3>.	
Acesso	em	13	set.	2017.	

ROSIQUE-CEDILLO,	 Gloria;	 BARRANQUERO-CARRETERO,	 Alejandro.	 Periodismo	 lento	
(slow	journalism)	en	la	era	de	la	inmediatez.	Experincias	en	iberoamérica.	El	professional	
de	la	información,	v.	24,	n.	4,	p.	451-462.	2015.	

RÜDIGER,	 Francisco.	 Escola	 de	 Chicago.	 In:	 MARCONDES	 FILHO,	 Ciro.	 Dicionário	 da	
Comunicação.	2	ed.	São	Paulo,	Paulus,	2014,	p.167-168.	

REVERS,	 Matthias.	 The	 twitterization	 of	 news	 making:	 Transparency	 and	 journalistic	
professionalism.	Journal	of	communication,	v.	64,	n.	5,	p.	806-826,	2014.	Disponível	em:		
<http://	dx.doi.org/10.1111/jcom.12111>.	Acesso	em	13	set.	2017.	



	

	 152	

SHAER,	 Matthew.	What	 emotions	 goes	 viral	 fastest.	 Smithsonian,	 2014.	 Disponível	 em		
<http://smithsonianmag.com/science-nature/what-emotion-goes-viral-fastest-
180950182/?no-ist>.	Acesso	em	13	set.	2017.	

SMITH,	 River;	 NEWMAN,	 Elana;	 DREVO,	 Susan.	 Covering	 trauma:	 impact	 on	 journalists.	
Dartcenter,	 2015.	 Disponível	 em:	 	 <http://dartcenter.org/content/covering-trauma-
impact-on-journalists>.	Acesso	em	13	set.	2017.	

TIEGREEN,	 Sara;	 NEWMAN,	 Elana.	 The	 effect	 of	 news	 “frames”.	 Dartcenter,	 2008.	
Disponível	 em	 <http://dartcenter.org/content/effect-news-frames>.	 Acesso	 em	 13	 set.	
2017.	

	



	

	 153	

MARIA	JUDITE	DE	CARVALHO	E	A	NARRATIVA	
DO	OUTRO	
Ranielle	Leal	Moura1	
	
Palavras-chave	
Rectângulos	da	Vida.	Diário	de	Lisboa.	Crônica.	Narrativa.	Paul	Ricoeur.		

	
O	nome	de	Maria	Judite	de	Carvalho	surge	invariavelmente	ligado	às	experiências	

jornalísticas	e	literárias	de	defesa	dos	mais	desprotegidos,	de	valorização	das	mulheres	e	de	

denúncia	 da	 realidade	 social,	 cultural	 e	 política	 portuguesa.	 Nas	 linhas	 da	 coluna	

“Rectângulos	 da	Vida”	 (1968-1972)	 do	 jornal	Diário	 de	 Lisboa,	Maria	 Judite	 de	Carvalho	

trouxe	a	público	os	acontecimentos	cotidianos	através	da	narrativa	jornalística	opinativa	da	

crônica.	Foi	à	regularidade	de	suas	crônicas	na	imprensa	portuguesa	que	a	tornaram	uma	

das	jornalistas	mais	lidas	durante	as	décadas	de	60	e	70.		

Carvalho	tinha	uma	visão	particular	diante	de	sua	coluna/e	dos	textos	ali	presentes.	

Para	a	jornalista	a	“Rectângulos	da	Vida”	trazia	ao	público,	narrativas	que,	revelavam	um	

mundo	 que	 normalmente	 os	 jornais	 em	 suas	 notícias	 informativas	 ignoravam,	 “[...]	 não	

contam	as	pequenas	coisas	terríveis	que	acontecem	todos	os	dias,	a	todas	as	horas,	em	todos	

os	 minutos	 e	 segundos,	 para	 além	 das	 paredes	 mestras	 desta	 cidade,	 deste	 País,	 deste	

mundo”	(CARVALHO,	1979,	p.	80).		

Diante	deste	contexto,	podemos	dizer	que,	o	encontro	entre	o	jornal	Diário	de	Lisboa	

e	 Maria	 Judite	 de	 Carvalho,	 não	 apenas	 possibilitou	 que	 as	 impressões	 da	

escritora/jornalista	sobre	a	sociedade	de	seu	tempo	fossem	apresentadas	para	o	público	em	

seu	 presente,	mas	 também	proporcionou	 que	 o	 jornalismo,	 enquanto	 lugar	 de	memória	

guardasse	tanto	os	escritos	de	uma	importante	personagem	da	literatura	portuguesa,	em	

sua	passagem	pela	imprensa,	como	também	traços	de	um	olhar	sobre	a	realidade	vivenciada	

pela	autora,	ao	longo	das	três	décadas	de	atuação	no	periódico.		Nesse	sentido	é	de	extrema	

relevância	observar	e	compreender	à	narrativa	juditiana.		

Deste	modo,	para	a	realização	do	trabalho	em	questão,	consideramos,	portanto,	a	

concepção	ricoeuriana	(RICOEUR,	2010),	para	quem	toda	a	narrativa	expressa,	tanto	uma	

forma	de	estar	no	mundo,	como	também	entendê-lo;	e,	sendo	a	narrativa	o	que	nos	permite	

torná-lo	inteligível,	a	partir	de	sua	intrínseca	ligação	com	a	intriga	que,	de	forma	articulada,	

transforma	 o	 texto	 em	 narração	 e	 o	 dota	 de	 sentido.	 Nossa	 procura	 se	 concentra	 na	
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pluralidade	de	sentidos	que	as	ações	narradas	ganharam	na	narrativa	de	Maria	Judite	de	

Carvalho.	 A	 intenção	 é	 através	 da	 interpretação	 embasada	 na	 hermenêutica	 ricoeuriana	

procurar	compreender	o	si	mesmo	da	narradora	assim	como,	suas	manifestações	dialógicas	

e/ou	conflitivas	em	que	a	mesmidade	se	confunde	ou	confronta	a	ipseidade	da	narradora-

cronista.	

Na	 hermenêutica	 proposta	 por	 Ricoeur	 (2010),	 em	 seu	 círculo	 hermenêutico,	 a	

última	mímesis	 é	 considerada	 a	 mais	 importante,	 exatamente	 porque	 confere	 ao	 leitor	

grande	liberdade	subjetiva	e	poder	de	refiguração	da	ação	narrada,	o	que	por	sua	vez,	traduz	

a	flexibilidade	da	metodologia	que	deixa	o	passado	como	um	campo	aberto,	já	que	a	ação	

em	si,	se	transforma	ao	ser	configurada	e	refigurada.	Obviamente,	a	proposta	não	se	pauta	

somente	na	subjetividade,	mas	também	na	experiência	dos	sujeitos	envolvidos	na	tríplice	

mímesis:	o	que	vive	a	ação,	o	que	a	torna	inteligível	e	o	que	a	vivencia	em	terceira	instância.	

Como	 bem	 nos	 explica	 Ricoeur	 (2013,	 p.35)	 cada	 experiência	 é	 única,	 embora	 o	

conhecimento	esteja	sempre	em	processo	migratório	de	uma	esfera	da	vida	para	outra.		

Assim,	estaremos	dissecando	neste	trabalho	um	texto	narrativo	(devido	à	brevidade	

do	artigo	e	por	ser	uma	amostra)	denominado	Os	outros2	de	Maria	 Judite	de	Carvalho	a	

partir	 da	 identificação	 das	mímesis	 no	 objeto	 de	 análise,	 destacando	 individualmente	 e	

coletivamente	os	momentos	de	prefiguração,	configuração	e	refiguração	do	mundo	social	

através	da	narratividade,	como	também,	diante	das	ações	narradas	tentarmos	identificar	a	

identidade	narrativa.	

Os	pontos	focais,	portanto,	serão	apontados	pelos	modos	de	narrar	da	narradora-

cronista,	 assim	 como,	 pelos	 modos	 de	 se	 relacionar	 com	 seu	 público	 leitor.	 A	 crônica	

jornalística	 poderá	 nos	 dá,	 portanto,	 leituras	 distintas	 da	 narrativa	 de	 Maria	 Judite	 de	

Carvalho,	 uma	 vez	 que	 mesmo	 estando	 em	 uma	 instância	 de	 observação	 privilegiada	

enquanto	 pesquisadores	 nos	 encontraremos	 assim,	 também	 em	 lugar	 de	 receptores	 e,	

portanto,	 também	 estaremos	 reelaborando	 o	 mundo	 configurado	 por	 Maria	 Judite	 de	

Carvalho.	

É	valido	destacar	também	que	ainda	que	consideremos	neste	trabalho	que	um	texto	

possa	ser	avaliado	e	interpretado	per	si,	independentemente	da	sua	carga	sociocultural,	ao	

realizarmos	 a	 terceira	 mímesi,	 ao	 interpretar/compreender	 e	 refigurar	 podemos	

demonstrar	ou	não,	o	que	se	encontra	por	trás	do	corpo	da	linguagem	que	é	o	texto,	onde	

pode	 espelhar	 a	 biografia/filosofia	 de	 vida	 de	 quem	 o	 criou/escreveu.	 Não	 queremos	

parecer	contraditórios,	mais	uma	vez,	defendemos	a	opinião	de	que	é	a	linguagem	do	texto	

que	 fala	 conosco,	 não	 é	 o	 autor,	 mas	 defendemos	 igualmente	 que	 o	 investigador	 deve	
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conhecer	 e	 encontrar	 linhas	 de	 sentido	 entre	 essa	 linguagem	 e	 o	 contexto	 que	 lhe	 deu	

origem,	de	forma	a	não	ficar	pela	superfície	dos	textos/temas.	Assim,	reforçamos	aqui	que	

não	só	o	texto,	mas	também,	o	contexto	histórico-cultural	do	seu	autor	nos	interessa	nesta	

investigação,	 uma	 vez	 que	 somos	de	 opinião	que	 cada	 cronista	 traz	 para	 a	 escrita	 a	 sua	

perspectiva,	a	sua	verdade	e	que	o	nome	próprio	do	autor	confere	uma	carga	simbólica	aos	

textos	quando	assina.		

Defendemos,	portanto,	que	o	leitor	não	deve	matar	o	autor	para	ler	o	texto	e,	que,	

deve	lê-lo	com	todo	o	seu	ser.	Cabe	também	ao	leitor,	a	partir	do	seu	universo	cultural	e	

horizonte	de	expetativas,	sentir	as	emoções	que	o	 texto	 lhe	dirige	bem	como	vivenciar	a	

atmosfera	política,	social	e	pessoal	em	que	decorrem,	interagindo	com	o	texto	e	deixando-

se	seduzir	por	este.	O	leitor	é	a	figura	mais	importante	para	concretude	do	circulo.		

Paul	Ricoeur	pronunciou-se	acerca	do	contexto	de	escrita	e	de	leitura	de	um	texto,	

bem	como	do	diálogo	que	se	trava	entre	o	leitor	e	o	texto	escrito,	fazendo	a	apologia	de	uma	

constante	alteridade	da	leitura,	em	oposição	ao	pressuposto	platónico	que	o	texto	escrito	

fomentava	o	esquecimento,	transmitia	a	aparência	das	coisas	e,	sobretudo,	era	mudo.	Para	

Ricoeur,	cada	leitor,	dependendo	do	espaço,	tempo	e	contexto	em	que	se	encontre,	viverá	

os	textos	de	maneira	única:	

Em	 cada	 época	 os	 leitores	 (...)	 abordam	 os	 textos	 com	 expectativas	
determinadas,	 formadas	 simultaneamente	 por	 leituras	 anteriores	 do	
mesmo	 texto	 e	 por	 leituras	 de	 outros	 textos	 (...).	 Este	 horizonte	 de	
expectativa	é	historicamente	determinado	e,	neste	sentido,	finito.	É,	então,	
inelutável	que	em	cada	época	se	leiam	diferentemente	os	mesmos	textos,	
a	partir	não	apenas	de	saberes	diferentes	sobre	o	mundo	como	sobre	o	
texto,	mas	de	diferentes	expectativas	determinadas	 (RICOEUR,	2010,	p.	
56).	

A	esta	teoria	não	será	alheio	o	processo	de	identificação	que	se	estabelece	(ou	não)	

entre	 autor	 e/ou	 narrador	 e/ou	 personagens	 e/ou	 leitor,	 ou	 seja,	 vão-se	 estabelecendo	

afinidades	as	quais	irão	determinar	a	aceitação	de	determinado	texto	por	parte	do	público.	

É	 no	 seguimento	 destas	 problemáticas	 que	 nos	 colocamos,	 ao	 pretendermos,	 ao	

longo	deste	estudo,	lançar	um	olhar	crítico	interpretativo	da	narrativa	de	Maria	Judite	de	

Carvalho,	 num	 diálogo	 permanente	 com	 o	 texto,	 ora	 corroborando	 ora	 contrariando	 as	

palavras	da	narradora-cronista.		

Poderão	questionar-nos	acerca	da	nossa	opção	por	Maria	Judite	de	Carvalho.	Mas,	

detectamos	em	seus	textos	“vozes”	(que	não	se	calam)	em	defesa	daqueles	que	são	à	sombra	

de	outros,	estão	à	margem	social.	Diante	do	que	foi	analisado,	podemos	compreender	que	a	

narrativa	procurou	trazer	à	percepção	de	passagem	de	tempo,	que	gera	nos	habitantes	de	

uma	cidade	moderna	e	o	sentimento	de	individualismo	e	alienação.	O	conflito	da	alteridade	

abordado,	para	a	narradora-cronista	nasce	da	dificuldade	de	comunicação	entre	indivíduos	
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diferentes	e	semelhantes,	na	proporção	que	partilham	o	mesmo	espaço,	ainda	que	se	possa	

dizer	que	se	relacionam	através	de	mecanismos	de	exclusão.		

Por	fim,	podemos	constatar	que	narrativa	jornalística	opinativa	(crônica)	situa-se	

como	um	lugar	de	memória	trazendo	assim,	as	construções	de	um	tempo.	Maria	Judite	de	

Carvalho,	em	sua	coluna	“Rectângulos	da	Vida”	revelou	através	da	narrativa	em	forma	de	

crônica	jornalística	construções	de	uma	época,	e	contribuiu,	sobremaneira,	para	fomentar	o	

debate	 público	 a	 respeito	 das	mudanças	 que	 ocorriam	 na	 sociedade	 e	 na	 percepção	 da	

existência	do	Outro.	
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PARTICULARIDADES	DO	USO	DO	VÍDEO	NA	
REPORTAGEM	RADIOFÔNICA:	UMA	ANÁLISE	
DO	TRABALHO	REALIZADO	PELA	RÁDIO	
GAÚCHA,	DE	PORTO	ALEGRE	
	
Andrei	dos	Santos	Rossetto1	
	
Palavras-chave	
Rádio;	Radiojornalismo,	Rádio	Gaúcha;	Vídeo	on-line;	Convergência	

A	pesquisa	centra	o	foco	no	uso	do	vídeo	na	reportagem	radiofônica	em	um	contexto	

de	convergência	e	de	disponibilização	de	conteúdo	on-line,	utilizando	como	ideia	central	a	

vigência	da	fase	da	multiplicidade	da	oferta.	Neste	sentido,	analisa	uma	nova	abordagem	da	

notícia	nas	emissoras	de	rádio:	o	uso	do	vídeo	como	elemento	para	além	do	radiofônico	na	

realização	 de	 reportagens,	 complementando	 e	 ampliando	 a	 narrativa	 jornalística.	 Como	

objeto,	 tem-se	 o	 foco	 na	 Rádio	 Gaúcha,	 emissora	 líder	 em	 jornalismo	 e	 esporte	 no	 Rio	

Grande	do	Sul.		Atesta	a	importância	de	se	realizar	este	estudo	o	atual	momento	vivido	pelo	

rádio.	As	novas	possibilidades	geradas	pelo	consumo	on-line,	bem	como	a	recepção	do	sinal	

em	diferentes	tipos	de	suportes,	são	responsáveis	por	fazer	o	meio	ultrapassar	as	barreiras	

físicas	 e	 ganhar	 um	 novo	 significado.	 Hoje,	 o	 rádio	 inserido	 em	 múltiplos	 ambientes	 e	

temporalidades,	incorpora	uma	narrativa	multiplataforma,	onde	o	sonoro	segue	como	linha	

mestra	 da	 informação,	 mas	 também	 dialoga	 com	 diferentes	 linguagens:	 fotografia,	

infografia,	 texto	 escrito	 e	 vídeo.	 Por	 sua	 vez,	 para	 tentar	 compreender	 como	 o	 vídeo	 é	

utilizado	para	além	do	sonoro,	a	pesquisa	trabalha	em	dois	patamares:	o	do	radiojornalismo	

no	contexto	de	convergência	e	o	da	linguagem	audiovisual	televisiva.		

No	 que	 se	 refere	 a	 radiojornalismo	 e	 convergência,	 parte-se	 da	 definição	

apresentada	por	Suzy	dos	Santos	(2009).	O	termo	convergência	é	tomado,	de	modo	mais	

genérico,	 para	 expressar	 a	 consciência	 em	 nível	 empresarial	 da	 aproximação	 entre	

comunicação	 de	massa,	 informática	 e	 telecomunicações,	 corporificada,	 no	 caso	 do	 rádio	

comercial,	 na	 disponibilização	 de	 conteúdo	 radiofônico	 para	 além	 das	 ondas	

eletromagnéticas.	Neste	aspecto,	busca-se	em	Valério	Cruz	Brittos	(1999/2002)	o	conceito	

de	fase	da	multiplicidade	da	oferta,	período	no	qual	ocorre	um	aumento	da	quantidade	de	

agentes,	 provocando	 maior	 concorrência	 e,	 por	 fim,	 acréscimo	 substancial	 de	 produtos	

disponíveis.	 Outro	 autor	 relevante	 para	 a	 pesquisa	 é	 Henry	 Jenkins	 (2009,	 p.33)	 e	 seu	

conceito	de	cultura	da	convergência:	novos	usos	e	sentidos	vão	sendo	dados	aos	objetos	já	
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existentes.	O	emergente	paradigma	da	convergência	presume	que	novas	e	antigas	mídias	

irão	interagir	de	forma	cada	vez	mais	complexas.	Também	é	levado	em	consideração,	para	

fins	de	delimitação	deste	estudo,	o	conceito	de	rádio	expandido	de	Marcelo	Kischinhevsky.	

Na	 visão	 do	 professor	 da	 Universidade	 do	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 o	 atual	 cenário	 de	

convergência	midiática	redesenhou	os	processos	produtivos,	de	consumo	e	de	circulação	de	

conteúdos	radiofônicos.	Dessa	forma,	afirma	Kischinhevsky	(2011,	p.11),	o	rádio	é	hoje	um	

meio	 de	 comunicação	 expandido,	 que	 vai	 além	 das	 transmissões	 em	 ondas	 hertzianas.	

Acrescenta-se	 também,	 como	 forma	 de	 delimitar	 esta	 pesquisa,	 o	 trabalho	 de	 Débora	

Cristina	Lopez.	A	professora	da	Universidade	Federal	de	Ouro	Preto	analisa	o	novo	rádio,	

diversificado	 em	 sua	 linguagem	 e	 suportes	 tecnológicos,	 denominando-o	 rádio	

hipermidiático.	Trata-se,	 segundo	Lopez	 (2010,	p.140),	da	configuração	do	rádio	que	vai	

além	 da	 transmissão	 em	 antena,	 ampliando	 sua	 produção	 através	 da	 internet	 e	 dos	

dispositivos	 de	 rádio	 digital,	 mas	 que	 ainda	 mantém	 sua	 raiz	 no	 conteúdo	 sonoro.	 [...].	

Segundo	a	pesquisadora,	o	foco	do	rádio	hipermidiático	ainda	é	o	som,	no	entanto,	explora	

os	 recursos	 das	 tecnologias	 de	 informação	 oferecendo	 ao	 ouvinte	 outras	 possibilidades:	

maior	interatividade	e	alcance	geográfico,	conteúdos	multimídia	complementares,	arquivos	

em	podcast,	 entre	outras.	Especialmente	em	relação	ao	vídeo,	Lopez	 (2011)	propõe	uma	

categorização	quanto	ao	uso	desse	recurso	por	emissoras	de	rádio.	Assim,	os	vídeos	podem	

ser	classificados	como	uma	transposição	do	modelo	televisivo,	como	registro	ou	híbrido.	Em	

todos	os	casos,	Lopez	identifica	no	propósito	de	uso	dos	vídeos	uma	busca	por	ampliar	a	

informação	 e	 oferecer	 ao	 ouvinte-internauta	 a	 visualização	 dos	 cenários	 dos	

acontecimentos,	reforçando	a	ambientação	da	informação.	

No	que	se	refere	aos	componentes	da	linguagem	audiovisual	já	usuais	na	narrativa	

do	meio	TV,	são	importantes	as	definições	de	Gérard	Betton	(1987)	sobre	os	elementos	que	

compõem	esta:	(1)	o	tempo,	câmera	lenta	e	rápida,	interrupção	e	inversão	do	movimento;	

(2)	o	espaço,	planos,	ângulos	e	movimentos	de	câmera;	(3)	o	som,	diálogos	e	música;	(4)	o	

cenário	e	a	iluminação	em	si.	Tais	itens	são	esmiuçados	por	outra	autora	importante	para	

esta	 pesquisa,	 Olga	 Curado	 (2002):	 (1)	 iluminação,	 a	matéria	 prima	 da	 fotografia	 e,	 por	

extensão,	do	cinema	e	da	televisão,	sendo	essencial	a	utilização	de	recursos	artificiais	para	

adequá-la;	(2)	enquadramento,	a	posição	da	lente	em	relação	ao	objeto,	indicando	a	maneira	

como	o	telespectador	vai	ver	determinada	cena;	(3)	movimentos	de	câmera,	os	principais	

tipos	são	o	travelling	e	a	panorâmica;	e	(4)	cena,	plano,	sequência	e	tomada,	o	plano	define	

uma	 visão	 gravada	 sem	 interrupção;	 cada	 plano	 pode	 ser	 refilmado,	 a	 esta	 refilmagem	

dando-se	o	nome	de	tomada;	quando	a	câmera,	por	sua	vez,	é	desligada	e	se	realiza	uma	

mudança	de	posição	ou	de	movimento	desta,	de	enquadramento	ou	de	 lente,	 tem-se	um	

novo	plano.	Outro	elemento	relevante	para	esta	pesquisa	é	a	edição,	momento	em	que	o	
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vídeo	ganha	o	formato	final	para	ser	exibido.	Há	que	se	registrar	aqui	a	obra	de	Vera	Íris	

Paternostro	(2006),	na	qual	a	autora	afirma	que	a	imagem	é	uma	linguagem	universal,	pois	

permite	o	entendimento	imediato	aos	telespectadores	e	possibilita	que	as	pessoas	tenham	

uma	visão	de	uma	realidade	externa	a	que	vivem.	No	telejornalismo	o	ideal	é	fazer	com	que	

o	 texto	 e	 a	 imagem	 andem	 juntos,	 eles	 devem	 ser	 complementares	 e	 não	 excludentes.	

Conforme	Paternostro	(2006,	p.162),	editar	é	dar	sentido	ao	material	bruto,	configurando-

se	 como	 um	 trabalho	 subjetivo,	 no	 sentido	 de	 que	 requer	 sensibilidade,	 concentração,	

criatividade	 e	 paciência	 para	 lapidar	 a	 reportagem	 televisiva	 usando	 seus	 ingredientes	

básicos	–	áudio,	imagem,	informação	e	emoção	–	para	contar	uma	história	no	tempo	certo.	

Deste	modo,	imagens	e	sons	são	selecionados	e	dispostos	de	forma	lógica,	clara,	objetiva,	

concisa	e	de	fácil	compreensão.	

Temos	 por	 objetivo	 geral	 analisar	 de	 que	 maneira	 a	 Rádio	 Gaúcha	 explora	 o	

potencial	dos	vídeos	e	qual	é	o	papel	exercido	por	eles	na	produção	jornalística	da	emissora.	

Pretende-se,	ainda,	compreender	e	analisar	os	seguintes	pontos:	(a)	como	os	repórteres	da	

emissora	captam,	editam	e	veiculam	os	vídeos;	(b)	o	porquê	do	uso	de	vídeos;	(c)	em	que	

medida	ocorrem	adaptações,	afastamentos	e	aproximações	em	relação	à	linguagem	vigente	

no	 telejornalismo;	 (d)	 quais	 adaptações	 tecnológicas	 são	 feitas	 pela	 emissora	 para	 a	

utilização	dos	vídeos;	(e)	as	relações	entre	linha	editorial	e	produto	final.	O	estudo	norteia-

se,	ainda,	por	uma	hipótese	básica:	em	plena	convergência,	o	rádio	expandido	incorpora	uma	

narrativa	multiplataforma,	na	qual	o	sonoro	segue	como	principal	suporte	da	informação,	

mas	 é	 obrigado	 a	 dialogar	 com	 diferentes	 linguagens,	 como	 fotografia,	 infografia,	 texto	

escrito	e	vídeo,	que	são	consumidos	na	internet,	em	redes	sociais	ou	aplicativos.	Acredita-

se	que	a	produção	convergente	multiplataforma	afeta	a	rotina	jornalística,	o	profissional	e	

a	audiência,	além	da	organização	empresarial.		

Como	metodologia	para	examinar	o	 tema	proposto,	optou-se	por	unir	a	pesquisa	

bibliográfica	com	a	pesquisa	de	campo,	através	de	entrevistas	e	da	análise	de	conteúdo.	Para	

efeitos	da	pesquisa,	o	uso	do	vídeo	dentro	do	rádio	expandido	protagonizado	pela	Gaúcha	

vai	 ser	 analisado	 em	 dois	 patamares:	 (1)	 noticiabilidade;	 e	 (2)	 linguagem	 audiovisual	

tradicional.	No	que	diz	respeito	à	noticiabilidade,	propõe-se	duas	categorias:	(1)	ampliação,	

quando	o	vídeo	é	um	recurso	de	expansão	da	reportagem,	agregando	à	notícia	informações	

extras/complementares	não	veiculadas	na	versão	sonora;	e	(2)	repetição,	quando	o	vídeo	é	

uma	 mera	 reprodução	 do	 conteúdo	 disponibilizado	 na	 versão	 sonora.	 Em	 relação	 à	

linguagem	audiovisual,	usa-se	como	referência	a	televisão,	procurando	concentrar	o	foco	da	

análise	em:	(1)	áudio	em	si;	(2)	enquadramento;	(3)	movimentos	de	câmera;	(4)	iluminação;	

e	(5)	edição.	Para	buscar	os	dados	junto	a	fontes	primárias	e	secundárias	os	instrumentos	

empregados	 serão:	 (a)	 pesquisa	 bibliográfica:	 os	 estudos	 publicados	 a	 respeito	 do	 tema	
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auxiliarão	a	orientar	a	pesquisa	e	refinar	o	conteúdo,	capturando	o	essencial	e	investigando,	

com	base	neste	recurso,	quais	elementos	são	determinantes	nesse	novo	estágio	do	rádio.	O	

aparato	no	campo	teórico	será	coletado	através	de	pesquisas,	publicações,	 livros,	artigos	

acadêmicos,	 dissertações,	 teses	 e	monografias.	De	 outra	 parte,	 pretende-	 se	 utilizar	 este	

recurso	 para	 embasar	 referencialmente	 as	 demais	 formas	 de	 coleta	 de	 informações,	

servindo	como	verificação	e	contraposição	de	dados	obtidos	em	outras	fontes	–	entrevistas	

pessoais	ou	a	terceiros,	por	exemplo;	(b)	pesquisa	na	internet:	por	se	tratar	de	uma	obra	

com	temática	cujo	enfoque	tem	em	sua	origem	objetos	publicados	na	internet,	a	coleta	de	

informações	na	rede	será	uma	técnica	fundamental	para	o	desenvolvimento	da	pesquisa;	

(c)	pesquisa	em	gravações	audiovisuais:	para	acessar	as	reportagens	opta-se	por	gravar	o	

material	 em	 um	 disco	 rígido.	 O	 passo	 seguinte,	 depois	 da	 escuta	 e	 da	 leitura	 de	 todo	 o	

conjunto,	concentrará	o	trabalho	no	conteúdo	audiovisual	em	si;	(d)	entrevistas	pessoais	

com	protagonistas	ou	pessoas	a	eles	relacionadas.	
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O	COMENTÁRIO	ESPORTIVO	NO	RÁDIO	DE	
PORTO	ALEGRE:	IMPASSES	ENTRE	O	
AUTENTIFICANTE,	O	LÚDICO	E	O	FICCIONAL	
	
Carlos	Gustavo	Soeiro	Guimarães1	
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Audiência.	
	

O	modelo	atual	de	jornada	esportiva2	no	rádio	de	Porto	Alegre	emprega	a	seguinte	

estrutura:	narrador,	o	responsável	pela	descrição	dos	lances;	comentarista,	aquele	que	tem	

como	 função	principal	 a	 análise	 dos	 acontecimentos;	 repórter,	 a	 fornecer	 informações	 a	

partir	 da	 observação	 direta	 e	 de	 entrevistas;	 e	 plantão	 esportivo,	 o	 encarregado	 de	

abastecer	a	transmissão	com	dados	do	jogo	em	si	e	informar	sobre	outros	acontecimentos	

paralelos.	Cada	profissional	 é	 responsável	por	uma	 função	na	 cobertura.	O	 comentarista	

“representa	um	elemento	de	opinião.	[...]	Durante	a	transmissão	de	um	evento	esportivo,	

analisa,	 considera,	 sugere,	 opina	 e	 critica	 o	 que	 está	 ocorrendo”	 (FERRARETTO,	 2014,	

p.216).	Seu	papel	é	historicamente	relacionado	ao	gênero	jornalístico	opinativo.	Entretanto,	

considerando	 que	 uma	 transmissão	 de	 futebol	 pelo	 rádio	 trabalha	 com	 o	 imaginário	 do	

torcedor	(GUERRA,	2002,	p.10),	cria-se	um	impasse	quanto	à	essência	deste	profissional.	

Este	 problema	 é	 verificado	 na	 pesquisa	 em	 andamento	 sobre	 o	 comentário	 esportivo	

contemporâneo	no	rádio	de	Porto	Alegre3:	a	divergência	de	classificações	sobre	a	atuação	

dos	 profissionais	 nas	 jornadas	 esportivas	 entre	 conteúdo	 jornalístico	 ou	 produção	 de	

entretenimento.	

Antonio	 Alcoba	 Lopez	 (2005)	 defende	 o	 esporte	 como	 um	 braço	 do	 jornalismo	

especializado,	 ou	 seja,	 um	 ramo	 ordinário	 entre	 as	 editorias	 que	 compõem	 o	 noticiário	

cotidiano.	Erbolato	(1981,	p.14)	aborda	o	crescimento	do	noticiário	esportivo	nos	meios	de	

comunicação,	 “com	atuação	ampla	do	 jornalista”.	Ambos,	 indubitavelmente,	asseguram	o	

conteúdo	 esportivo	 como	 jornalístico.	 Contudo,	 há	 a	 possibilidade	 de	 uma	 abordagem	

distinta.	 Com	 a	 introdução	 da	 sociedade	 do	 espetáculo	 (DEBORD,	 1997)	 na	 indústria	

cultural,	entende-se	que	a	mídia	esportiva	incorpora	características	da	espetacularização,	

																																																													
1		Mestrando	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	e	integrante	do	grupo	de	pesquisa	
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3	Dissertação	de	mestrado	a	ser	defendida	em	março.2018,	com	o	título	de	“O	comentário	esportivo	
contemporâneo	no	rádio	de	Porto	Alegre:	uma	análise	das	novas	práticas	profissionais	na	fase	de	
convergência”,	de	Carlos	Gustavo	Soeiro	Guimarães.	
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operando	como	o	prolongamento	de	do	show	(OSELAME,	2012,	f.81),	no	caso,	a	partida.	O	

esporte	midiático	(MELO,	2003,	p.112)	e	reproduz	como	um	componente	desta	esfera	do	

entretenimento.	 A	 condição	 do	 esporte	 como	 lazer	 contribui	 neste	 sentido.	 Isto	 se	

materializou	historicamente	nas	editorias	esportivas.	AMARAL	(1969,	p.98)	defende	que	

pela	 natureza	 e	 finalidade	 do	 jogo,	 “esporte	 é,	 sobretudo,	 entretenimento	 e,	 por	 isto,	

editorias	 especializadas	 no	 assunto	 gozam	 com	 bom	 grau	 de	 independência”.	 Por	 conta	

deste	 relaxamento,	 com	 rotinas	 menos	 engessadas	 e	 sisudas,	 aplicam-se	 termos	 como	

infoentretenimento	 ou	 engraçadismo	 (OSELAME,	 2012)	 para	 designar	 uma	 cobertura	

esportiva.	Por	conta	da	ludicidade	do	jogo	de	futebol,	retira-se	o	enfoque	de	hard-news	de	

suas	 coberturas.	 Porém,	 o	 processo	 de	 produção	 de	 uma	 jornada	 esportiva	 obedece	 a	

parâmetros	 habituais	 do	 modus	 operandi	 jornalístico	 tradicional,	 com	 hierarquias,	

organizações	e	processos	produtivos	que	não	diferem	em	nada	de	outras	editorias.		

Estas	 distinções	 sobre	 o	 esporte	 na	 imprensa	 ser	 jornalismo	 ou	 entretenimento	

provocam	divergências	e	distorções.	Há,	de	fato,	correntes	de	pensamento	opostas	sobre	o	

tema.	É	possível	dizer,	logo,	que	há	elementos	das	duas	partes	presentes,	por	exemplo,	na	

transmissão	 radiofônica.	 A	 partir	 disto,	 Ferraretto	 (In:	 ROSÁRIO;	 SILVA,	 2016,	 p.149)	

classifica	 a	 jornada	 esportiva	 como	 um	 conteúdo	 que	 produz	 aspectos	 autentificantes,	

lúdicos	e	ficcionais.	Estas	categorias	foram	criadas	por	François	Jost	(2001)	para	classificar	

os	modos	de	emissão	da	mensagem	na	televisão.	Ferraretto	aplicou	estas	tipificações	para	

o	rádio.	A	partir	destes	conceitos,	resume-se	que:		

(a)	O	autentificante	é	a	produção	de	imagem	(no	caso	do	rádio,	emissão	sonora)	

que	torna	um	fato	autêntico.	Exemplo:	noticiários.		

(b)	o	 ficcional	é	posicionado	no	polo	oposto	ao	real,	mas	sem	se	relacionar	com	

falta	de	veracidade.	Exemplo:	radiorrevistas;		

(c)	 o	 lúdico,	 que	 foge	 à	 oposição	 real-ficcional	 e	 serve	 como	 estimulante	 ao	

imaginário.	Exemplo:	programas	de	humor.		

A	jornada	esportiva	flutua	entre	as	três	categorias:	

As	 jornadas	 esportivas	 têm,	 na	 descrição	 lance	 a	 lance	 de	 um	 jogo	 de	
futebol,	uma	característica	autentificante.	É	o	lúdico,	no	entanto,	que	faz	o	
ouvinte	sintonizar	a	transmissão.	Na	voz	do	narrador,	uma	partida	ganha	
emoção	e	o	caráter	quase	ficcional	de	uma	contenda,	na	qual	o	gramado	
transforma-se,	hipoteticamente,	em	campo	de	batalha	e	um	gol	ou	uma	
defesa	habilidosa	em	momento	de	heroísmo	extremo.	(FERRARETTO	In:	
ROSÁRIO;	SILVA,	2016,	p.154).	

A	 transmissão	 de	 uma	 partida	 de	 futebol	 tensiona	 estes	 três	 elementos,	

equilibrando-se	entre	fatores	que	autentificam,	ludificam	e	ficcionam	o	jogo.	Como	exemplo,	

pode-se	ilustrar	o	registro	de	uma	falta	violenta.	No	mesmo	lance,	o	narrador	pode	chamar	
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o	 jogador	 de	 “criminoso”	 e	 o	 atingido	 de	 “vítima”.	 Pode,	 também,	 recorrer	 a	 hipérboles,	

amplificando	 a	 dramaticidade	 de	 um	 lance	 banal.	 O	 repórter,	 por	 sua	 vez,	 relata	

precisamente	o	que	foi	a	jogada.	No	mesmo	lance	do	jogo,	os	três	elementos	podem	estar	

presentes.	Enquanto	o	narrador	estende	o	campo	da	realidade,	o	repórter	noticia	a	precisão	

do	fato.	O	comentarista	tem	a	função	principal	de	opinar	sobre	este	fato.	Mesmo	baseado	

em	descrições	fidedignas,	toma	um	juízo	de	valor,	estabelecendo	determinados	julgamentos	

que	 “são	 percebidos	 pelos	 raciocínios	 que	 utiliza,	 pelos	 rumos	 da	 sua	 argumentação”	

(MELO,	2003,	p.115).	Entende-se,	porém,	que	a	audiência	também	tem	seu	juízo	de	valor,	

escoltada	pela	possibilidade	de	ver	os	jogos	ao	vivo	no	estádio,	na	televisão	e	pela	Internet.	

Logo,	surge	um	impasse	quanto	à	sua	essência:	o	comentarista	esportivo	é	um	tradutor	dos	

acontecimentos	 de	 acordo	 com	 sua	 ótica	 ou	 deve	 criar	 um	 cenário,	 de	 acordo	 com	 suas	

impressões,	para	estimular	o	imaginário	do	ouvinte?	

O	rádio,	como	ramo	da	indústria	cultural,	também	é	um	instrumento	do	exagero	e	

do	 sensacionalismo.	 Por	 conta	 de	 ter	 apenas	 o	 recurso	 sonoro	 como	 estímulo	 sensorial,	

opera	 como	 um	meio	 que	 provoca	 a	 imaginação.	 Caracteriza-se,	 logo,	 por	 tornar-se	 um	

produtor	de	imagens,	ao	contrário	da	televisão,	que	é	uma	reprodutora	de	imagens.	Todavia,	

através	dos	diversos	mecanismos	de	acompanhar	uma	partida	de	futebol,	este	conceito	que	

introduz	o	ouvinte	a	um	mundo	de	imaginação	se	desvirtuou.	Através	de	uma	audiência	que	

possui	 juízo	 de	 valor	 e	 elementos	 suficientes	 para	 acompanhar	 um	 jogo	 de	 futebol	

simultaneamente	à	emissão	da	mensagem	do	comentarista,	supõe-se	uma	diminuição	de	

parcela	da	produção	de	conteúdos	que	remetem	ao	lúdico	e	ao	ficcional.		

Em	proposta	de	periodização	realizada	por	Guimarães	e	Ferraretto	(2016),	chama-

se	o	momento	atual	do	comentário	esportivo	no	rádio	de	Porto	Alegre	de	fase	do	jornalismo	

esportivo	 convergente.	 De	 acordo	 com	 os	 autores,	 estabelece-se,	 a	 partir	 deste	 último	

período,	uma	“audiência	criativa”,	conceito	criado	por	Manuel	Castells	(2015).		Este	público,	

mais	 informado	 e	 colaborativo,	 é	 formado	 por	 ouvintes	 que	 participam	 ativamente	 da	

transmissão	nas	 redes	sociais.	Estes	ouvintes	 também	têm	à	sua	disposição	mecanismos	

além	 da	 palavra	 do	 comentarista	 para	 complementar	 suas	 impressões	 sobre	 o	

acontecimento.	Com	estas	características,	há	uma	demanda	diferente,	gerando	uma	nova	

configuração	para	os	comentaristas.	O	jornalista	passa	a	compor	novas	práticas	que	incidem	

sobre	seus	procedimentos	na	análise.	Estes	novos	dispositivos	são	elementos	do	jogo	em	si,	

acessados	 através	 de	 aplicativos	 e	 novos	 dispositivos	 que	 servem	 como	 utilitários	 para	

decodificar	movimentos	detalhados	da	partida	e	um	apuro	em	novas	análises	que	antes	não	

eram	 possíveis,	 como	 a	 descrição	 tática	 minuciosa	 de	 uma	 equipe	 e	 a	 coordenação	 de	

movimentos	 coletivos	 e	 individuais	 dos	 atletas.	 Logo,	 há	 a	 emissão	 da	 impressão	 do	

comentarista	 sobre	 dados	 que	 não	 são	 exclusivos	 do	 mesmo.	 Altera-se,	 diante	 disto,	 o	
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gênero	jornalístico	predominante	na	atuação	dos	profissionais.	O	gênero	interpretativo,	que	

no	rádio	é	descrito	por	Melo	(In:	MELO;	ASSIS,	p.23-41)	como	“uma	ampliação	qualitativa	

do	tratamento	dos	assuntos	a	serem	repassados	ao	público”,	ganha	força	sobre	o	opinativo,	

pois	 “ao	 optar	 por	 novos	 recursos,	 como	 dados	 da	 partida,	 coloca	 um	 pé	 no	 jornalismo	

interpretativo	e,	ao	usar	estas	informações	para	embasar	seus	posicionamentos,	põe	outro	

pé	 no	 gênero	 opinativo”	 (GUIMARÃES;	 FERRARETTO,	 2016,	 f.12).	 Este	 conjunto	 de	

informações	 serve	 para	 o	 público	 tomar	 as	 suas	 decisões	 e	 opiniões	 sobre	 o	 mesmo	

conteúdo.	

Observa-se,	 preliminarmente,	 que	 o	 comentarista	 esportivo	 assume	 o	 papel	 de	

curador	dos	acontecimentos	relevantes	do	jogo.	Assume-se,	diante	da	divergência	história	

sobre	 a	 cobertura	 esportiva	 ser	 tratada	 como	 jornalismo	 ou	 entretenimento,	 que	 o	

comentarista	produz	um	sentimento	autentificante	para	a	audiência,	seja	para	reforçar	ou	

rechaçar	seus	pontos	de	vista.	Todavia,	é	impossível	dissociar	os	efeitos	da	ludicidade	e	da	

ficção	sobre	esta	batalha	simbólica	que	é	uma	partida.	O	confronto	entre	duas	equipes	na	

busca	pela	vitória	é,	via	de	regra,	um	universo	plural	que	desperta	o	imaginário	do	torcedor	

de	 futebol.	 Quando	 este	 embate	 é	 reproduzido	 através	 de	 som,	 ou	 seja,	 pelo	 rádio,	

intensifica-se	este	estímulo.	Tais	aspectos	que	amplificam	os	fatos	e,	sobretudo,	repassam	

emoção	ao	acontecimento	são	características	essenciais	de	uma	transmissão	radiofônica.	

No	impasse	entre	os	conceitos	apontados	por	Jost,	a	jornada	esportiva	se	enviesa	entre	os	

três	componentes	mencionados.	Por	conta	das	múltiplas	possibilidades	de	acompanhar	a	

partida	e	da	interpretação	pessoal	do	ouvinte,	o	comentarista	tem	o	papel	de	autentificar	o	

ponto	de	vista	da	audiência,	reconhecendo,	todavia,	a	existência	de	um	impasse	que	possa	

categorizá-lo	como	tal.	
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O	AO	VIVO	COMO	AUTENTIFICADOR	DA						
NOTÍCIA	NA	REPORTAGEM	DA	GAÚCHA:				
UMA	NOVA	ABORDAGEM	PARA	O																			
RADIOJORNALISMO	SOB	A	CONVERGÊNCIA	
	
Léo	Henrique	Saballa	Junior1		
	
Palavras-chave		
Radiojornalismo.	Convergência.	Reportagem.	Ao	vivo.	Autentificante.			
	

Os	 processos	 de	 produção	 jornalística2	 do	 repórter	 da	 Rádio	 Gaúcha,	 de	 Porto	

Alegre,	é	o	ponto	central	da	pesquisa	–	projeto	de	mestrado	em	fase	 inicial	no	PPGCOM/	

UFRGS.	Considerando	a	atual	fase	vivida	pelo	meio	rádio,	a	convergência	(JENKINS,	2009;	

FERRARETTO,	 2015),	 e	 a	 ideia	 de	 rádio	 expandido	 (KISCHINHEVSKY,	 2016),	 busca-se	

identificar	 se	 há	 uma	 predominância	 da	 reportagem	 ao	 vivo	 e,	 consequentemente,	 um	

desaparecimento	das	inserções	gravadas	de	repórteres.		

Sugere-se	detalhar	aspectos	sobre	eventual	alteração	nas	atribuições	do	repórter,	

profissional	que	trabalha	na	apuração,	internamente	ou	externamente	(DE	FELICE,	1981),	

e	que,	de	acordo	com	Mcleisch	(1999),	no	caso	do	rádio,	precisa	compreender	a	importância	

dos	sons.	A	referência	à	palavra	reportagem	“remete	tanto,	de	forma	mais	ampla,	à	atividade	

em	 si	 do	 repórter	 na	 apuração	 de	 notícias,	 quanto	 à	 transmissão	 destas”,	 conforme	

Ferraretto	(2014a,	p.158).	Ainda	de	acordo	com	o	autor,	a	reportagem	carrega	uma	grande	

carga	de	impressões	pessoais	de	quem	realiza,	podendo	adentrar,	por	exemplo,	ao	terreno	

interpretativo	ou	utilitário.		

Com	relação	ao	modo	como	é	transmitida,	em	regra	geral,	a	reportagem	pode	ser	ao	

vivo,	ou	gravada	(KLOCKNER,	2006).	Ao	fazer	a	gravação,	o	repórter,	geralmente,	obtém	um	

material	que	precisa	passar	por	edição.	Nesta	etapa,	pode-se	seguir	uma	série	de	regras,	que	

na	 linguagem	 do	 radiojornalismo	 significa	 selecionar	 e	 ordenar	 informações,	 buscando	

clareza	e	objetividade	(SANTUÁRIO,	2006).	Não	se	pode,	ainda	de	acordo	com	Santuário	

(2006,	 p.101),	 “conceber	 um	 conhecimento	 em	 edição,	 sem	 trabalhar	 exaustivamente	

exercícios	de	construção	de	lides,	com	a	explicitação	do	fato	mais	importante,	evitando-se	

as	opiniões”.	Barbeiro	e	Lima	(2006)	apontam	que	o	repórter	relata	o	fato	e	insere	gravações	

																																																													
1	Aluno	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	
do	Sul,	na	linha	2,	de	jornalismo	e	processos	editoriais.	Orientando	do	professor	Luiz	Artur	Ferraretto.	Aluno	
integrante	do	NER,	Núcleo	de	Estudos	de	Rádio,	da	mesma	universidade.	
2	 Optou-se	 pelo	 uso	 da	 expressão	 processos	 de	 produção	 jornalística	 no	 lugar	 de	 rotinas	 produtivas	 pelo	
afastamento	desta	pesquisa	de	estudos	clássicos	do	jornalismo,	que	se	entende	estar	relacionado	com	um	viés	
voltado	mais	à	 sociologia	dentro	da	produção	de	notícias.	 Interessa	mais	a	este	estudo	as	 consequências	da	
evolução	tecnológica	nos	fluxos	de	produção	jornalística	
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amarradas	em	seu	texto.	As	perguntas	deste	profissional,	segundo	os	autores,	podem	ou	não	

aparecer	na	reportagem	gravada,	onde	a	estrutura	permite	flexibilidade	e	não	se	limita	à	

ordem	 cronológica,	 aparecendo	 na	 forma	 da	 montagem	 a	 criatividade	 do	 repórter	

(KLOCKNER,	2006).	No	momento	da	 seleção,	deve-se	procurar	 incluir	 ao	máximo	o	 som	

ambiente,	 favorecendo	 a	 compreensão,	 provocando	 a	 imaginação	 do	 ouvinte	 (PRADO,	

1989).		

Já	quando	o	repórter	de	rádio	está	ao	vivo,	submete-se	a	provas	a	todo	o	momento,	

onde	se	exige	 “rapidez	mental	e	verbal	para	 transmitir	o	 fato	enquanto	o	observa,	vasto	

vocabulário,	 facilidade	 de	 exposição,	 dotes	 de	 improvisação	 e	 o	 mais	 importante:	 um	

acentuado	 senso	 de	 ética	 profissional”	 (PORCHAT,	 1986,	 p.43).	 Ainda	 de	 acordo	 com	

Porchat	 (1986),	o	poder	de	 improvisação	é	a	capacidade	que	se	adquire	com	treino	e	se	

desenvolve	 com	 tempo.	 “Enquanto	 isso	 não	 acontece,	 o	 repórter	 deve	 sair	 em	 campo	

munido	 de	 material	 escrito,	 para	 evitar	 erros	 no	 ar.”	 Mesmo	 que	 não	 haja	 tempo	 para	

escrever	textualmente	aquilo	que	se	vai	falar,	é	recomendável	tomar	algumas	medidas	de	

precaução,	como:	

[...]	a	anotação	de	tópicos	mais	importantes	ou	sublinhar	no	próprio	texto	
de	apuração	as	informações	que	devem	ir	ao	ar.	Além	disso,	uma	locução	
mais	pausada	dá	ao	repórter	tempo	para	pensar	no	que	vai	dizer	a	seguir,	
reduzindo	 a	margem	de	 erros	 de	 concordância	 e	 outras	 armadilhas	 da	
língua	portuguesa.	(SILVEIRA,	1997,	p.18)	

Na	Rádio	Gaúcha,	emissora	em	estudo	nesta	pesquisa,	o	manual	de	redação	editado	

em	1987	traz	breves	recomendações	ao	repórter.	Apesar	de	pedir	simplicidade	na	forma	de	

transmitir	a	notícia,	as	orientações	buscavam,	na	época,	uma	fala	mais	 formal,	proibindo	

saudações	 ao	 apresentador	nas	participações	 ao	 vivo	 (RÁDIO	GAÚCHA,	 1987).	Dez	 anos	

depois,	o	manual	elaborado	por	Klockner	(1997)	sugere,	genericamente,	informalidade	ao	

repórter	 que	 entra	 ao	 vivo,	 além	de	 repetir	 a	 recomendação	de	 outros	manuais	 sobre	 a	

importância	de	fazer	anotações	para	dar	mais	segurança	(RÁDIO	GAÚCHA,	1997).	Barbeiro	

e	Lima	 (2006,	p.57)	 alertam	que	a	 capacidade	de	 improvisação	 se	 adquire	 com	 tempo	e	

treinamento	e	exige	“o	controle	das	emoções,	além	de	um	bom	vocabulário	e	concentração	

para	transmitir	corretamente	o	fato	observado.	É	preciso	cuidado	para	não	ficar	repetindo	

informações	sem	concluí-la”.		É	fundamental	conhecimento	profundo	do	tema	a	tratar,	para	

evitar	 uma	 narração	 cheia	 de	 lugares-comuns,	 evitando	 ainda	 a	 repetição	 de	 termos	 ou	

vícios	que	podem	ser	desagradáveis	para	o	ouvinte	(PRADO,	1989).	

O	 trabalho	 do	 jornalista,	 dentro	 dos	 processos	 de	 produção	 jornalística,	

historicamente,	sofre	transformações	motivadas	pelo	avanço	da	tecnologia.	De	acordo	com	

Dizard	 (2000),	 estas	 alterações	 são	 observadas	 ainda	 no	 século	 19,	 com	 introdução	 das	

impressoras	a	vapor	e	do	papel	de	jornal	barato,	passando	pela	introdução	da	transmissão	
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por	 ondas	 eletromagnéticas	 até	 a	 chegada	 dos	 computadores.	 “A	 tecnologia	 sempre	 foi	

determinante	na	atuação	e	definição	da	mídia	de	massa.	Isso	continuará	sendo	assim	nos	

próximos	anos,	conforme	as	indústrias	de	mídia	se	ajustarem”	(DIZARD,	2000,	p.54).		

Ao	promover	uma	reflexão	sobre	as	rotinas	dentro	da	redação,	Sousa	(2006)	cita	

Tuchman	para	apontar	que	as	organizações	noticiosas	se	esforçam	para	rotinizar	o	trabalho,	

com	o	objetivo	de	que	a	produção	de	informação	ocorra	sem	sobressaltos	ou	complicações.	

Porém,	destaca	o	autor,	acarretaram	maior	burocratização	do	processo	jornalístico.	

Entende-se,	conforme	Ferraretto	(2009,	p.02),	que	“o	rádio	da	era	da	internet	não	é	

o	 mesmo	 antes	 do	 surgimento	 e	 da	 consolidação	 da	 rede	 mundial	 de	 computadores”.	

Portanto,	 supõe-se	 que	 há	 uma	 influência	 do	 processo	 de	 convergência	 no	 trabalho	 da	

reportagem	da	Rádio	Gaúcha.	Diante	disso,	a	tecnologia	do	celular,	bem	como	a	internet	no	

dispositivo,	torna-se	ponto	importante	a	ser	pesquisado,	por	diferentes	pontos	de	vista.	Um	

exemplo	 é	 a	 relação	 com	 o	 público,	 que	 busca	 com	 frequência	 atualizações	 de	 notícias,	

refletindo-se	diretamente	no	trabalho	dos	jornalistas	(LOPEZ,	2009),	como	na	interferência	

direta	na	rotina	do	repórter.	

Considerando	o	entendimento	de	que	a	convergência	não	é	só	tecnológica	(SANTOS,	

2009),	 leva-se	em	conta	a	vigência	da	 fase	da	multiplicidade	da	oferta	 (BRITTOS,	1999),	

conceito	 este	 que	 foi	 pensado	 inicialmente	 em	 função	 da	 TV	 por	 assinatura,	 na	 fase	 da	

segmentação,	mas	que	foi	incluído,	posteriormente,	pelo	autor	dentro	da	convergência.	A	

partir	 disto,	 Ferraretto	 (2012)	 indica	 uma	 periodização	 do	 rádio,	 atribuindo	 o	 atual	

momento	 como	o	 da	 convergência,	 que	 começou	 em	meados	 de	 1990	 e	 é	marcado	pela	

influência	dos	dispositivos	móveis,	principalmente	o	celular.		

Ao	detalhar	estes	aspectos	que	envolvem	as	fases	do	rádio,	bem	como	identificar	a	

predominância	do	ao	vivo,	procura-se	compreender	se	há	uma	autentificação	da	notícia	pelo	

repórter	que,	supõe-se,	afasta-se	das	gravações.	Como	ponto	de	partida	para	esta	reflexão,	

usa-se	o	entendimento	de	François	Jost	(2001),	que	descreve	uma	classificação	pensando,	

inicialmente,	 na	 televisão,	 mas	 que,	 posteriormente,	 admite-se	 um	 olhar	 para	 o	 meio	

radiofônico.	Em	resumo,	são	três	modos	propostos	pelo	autor	francês:	(1)	autentificante;	

(2)	ficcional;	e	(3)	lúdico.	A	transposição	para	o	rádio	é	indicada	como	possível	pelo	próprio	

autor,	ao	aprofundar	o	modo	autentificante,	na	medida	em	que	há	uma	simultaneidade	entre	

a	 captação	 e	 a	 recepção,	 onde	 as	 transmissões	 ao	 vivo	 dão	 a	 impressão	 de	 acessar	

diretamente	o	acontecimento.			

Ferraretto	 (2014b;	 2017)	 também	 amplia	 o	 estudo	 para	 o	 rádio,	 analisando	 o	

desempenho	 do	 comunicador	 ao	 vivo,	 sugerindo	 que,	 ao	 existir	 a	 simulação	 de	 uma	

conversa	com	o	ouvinte,	há	uma	autentificação	do	processo.		
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Propõe-se,	 num	 passo	 seguinte,	 a	 classificação	 das	 participações	 da	 reportagem	

levando-se	em	conta	os	gêneros	jornalísticos	categorizados	por	Marques	de	Melo	(In:	Melo;	

Assis,	2010,	p.23-41),	a	partir	de	uma	leitura	para	o	meio	radiofônico,	classificados,	segundo	

Ferraretto	(2014a)	como:	(1)	informativo,	(2)	interpretativo,	(3)	utilitário	e	(4)	diversional.	

Para	 a	 pesquisa,	 opta-se	 pela	 hipótese	 de	 newsmaking,	 um	 estudo	 que,	 segundo	

Hohlfeldt	 (2001),	 está	 ligado	 à	 sociologia	 do	 jornalismo,	 com	 ênfase	 na	 produção	 de	

informações	e	que,	de	acordo	com	Strelow	(2010),	se	debruça	sobre	as	rotinas	de	produção	

em	 jornalismo,	 dando	 atenção	 às	 diferentes	 etapas	 de	 produção,	 desde	 a	 captação	 até	 à	

distribuição	da	informação.	“Envolve	a	observação	da	relação	entre	a	cultura	organizacional	

do	veículo	de	comunicação	e	a	cultura	profissional	dos	jornalistas	envolvidos”.	(STRELOW,	

2010,	p.	27).	Baseada	na	observação	participante	(WOLF,	2001),	o	newsmaking	tem	origem	

em	pesquisas	sobre	a	filtragem	de	informação	e	sobre	a	seleção	dos	acontecimentos	que	se	

transformarão	em	notícias.	 “Desta	 forma,	 é	possível	 reunir	e	obter,	 sistematicamente,	 as	

informações	e	os	dados	fundamentais	sobre	as	rotinas	produtivas	que	operam	na	indústria	

dos	mass	media”	(WOLF,	2001,	p.186).	O	investigador	junta-se	à	equipe	pesquisada,	sem	

fazer	parte	dela	propriamente	(STRELOW,	2010).	

Soma-se	 a	 este	 procedimento,	 as	 entrevistas	 do	 tipo	 abertas	 (DUARTE;	 BARROS	

2005),	 consideradas	 exploratórias	 e	 flexíveis,	 sem	 precisar	 ter	 uma	 sequência	

predeterminada	de	questões.		

A	respeito	da	metodologia,	há	dúvidas	tanto	para	conceitua-la,	como	para	executá-

la.	Procura-se,	a	partir	da	aceitação	deste	resumo,	agregar	conhecimento	para	entender	o	

que	é	o	newsmaking	e	como	pode	ser	utilizado	como	metodologia	para	a	pesquisa	proposta,	

além	 de	 compreender	 como	 se	 dá	 a	 inclusão	 das	 entrevistas	 dentro	 dos	 procedimentos	

metodológicos	sugeridos.	
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MODELO	DE	TELEJORNAL	AUTÓCTONE	PARA	
SMARTPHONES	E	TABLETS	
	
Tássia	Becker	Alexandre1		
	
Palavras-chave	
Jornalismo.	Telejornal.	Dispositivos	móveis.	Pesquisa	aplicada.	
	

O	fenômeno	da	mobilidade	no	jornalismo	tem	motivado	a	produção	de	pesquisas	em	

diferentes	 vertentes.	 Como	 exemplo,	 há	 os	 estudos	 que	 analisam	 a	 introdução	 de	

dispositivos	 móveis	 como	 ferramenta	 para	 o	 trabalho	 jornalístico	 (SILVA,	 2015);	 as	

investigações	que	identificam	e	avaliam	as	mudanças	em	produtos,	formatos,	ferramentas	

e	interatividade	no	ambiente	móvel	e	multiplataforma	(CANAVILHAS;	RODRIGUES,	2017);	

e	 também	 as	 análises	 sobre	 consumo	 de	 informações	 nas	 plataformas	 móveis	 (COSTA,	

2015).	

Inserida	nesta	linha	de	estudos,	esta	tese	tem	como	tema	de	pesquisa	“a	produção	

de	narrativas	 telejornalísticas	para	dispositivos	móveis	 (smartphones	 e	 tablets)”.	O	 tema	

surgiu	a	partir	da	minha	pesquisa	de	mestrado.	Observando	as	transformações	ocorridas	

no	jornalismo	e	no	meio	televisivo,	especialmente	nas	duas	últimas	décadas,	preocupei-me	

na	 época	 com	 a	 relação	 entre	 telejornalismo	 e	 mobilidade	 abordando	 o	 fenômeno	 da	

segunda	 tela2.	Esse	primeiro	 impulso	de	pesquisa	me	 levou	a	perceber	que,	mais	do	que	

compreender	 as	possibilidades	 interativas	 entre	 telespectador/emissora/plataforma,	me	

instigava	 pensar	 como	 o	 telejornalismo	 poderia	 ser	 reconfigurado	 para	 circular	 em	

smartphones	e	tablets.	

Assim,	 construí	 a	 seguinte	 questão-base	 como	 ponto	 de	 partida	 para	 a	 tese:	

“Considerando	as	especificidades	dos	dispositivos	móveis	e	as	preferências	dos	usuários	ao	

consumirem	vídeos	e	conteúdos	multimidiáticos	nestes	suportes,	como	pode	caracterizar-

se	 um	 telejornal	 autóctone3	 para	 smartphones	 e	 tablets?”.	 Buscando	 respostas	 a	 esse	

questionamento,	desenvolvo	uma	pesquisa	aplicada,	incluindo	a	produção	de	um	protótipo	

de	 telejornal	 para	 as	 plataformas	móveis.	 A	 perspectiva	 da	 pesquisa	 aplicada	 tem	 como	

objetivo	 originar	 conhecimentos	 para	 aplicação	 prática	 na	 solução	 de	 problemas	

																																																													
1	Jornalista.	Mestre	em	Jornalismo	pela	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina	(UFSC).	Doutoranda	em	Ciências	
da	Comunicação	pela	Universidade	do	Vale	do	Rio	dos	Sinos	(Unisinos),	linha	de	pesquisa	Linguagem	e	Práticas	
Jornalísticas,	sob	orientação	da	prof.	Dra.	Maria	Clara	Aquino	Bittencourt.	E-mail:	tassia.becker@gmail.com.	
2	 “A	segunda	 tela	pode	ser	qualquer	dispositivo	que	permita	o	acesso	à	 internet	como	smartphones,	 tablets,	
notebooks,	entre	outros,	usados	de	forma	simultânea	à	programação	da	TV.	Essa	navegação	paralela	permite	o	
consumo	de	conteúdos	complementares	[...]	e	a	interação	com	outras	pessoas”	(FINGER;	SOUZA,	2012,	p.	384).	
3	O	 termo	“autóctone”	refere-se	aos	aplicativos	originais	elaborados	para	smartphones	e	 tablets	que	utilizam	
conteúdos	exclusivos	e	tratamento	diferenciado	(BARBOSA	et	al.,	2013).	
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específicos,	bem	como	usar	os	saberes	já	existentes	para	resolver	não	apenas	o	problema	

que	 motivou	 a	 pesquisa,	 mas	 também	 ampliar	 o	 conhecimento	 e	 gerar	 novos	

questionamentos	 sobre	 o	 tema	 investigado	 (PRODANOV;	 FREITAS,	 2013;	 SANTAELLA,	

2001).	

	 O	 objetivo	 geral	 é	 propor	 um	 modelo	 de	 telejornal	 autóctone	 para	

dispositivos	móveis.	A	partir	deste,	delimito	os	seguintes	objetivos	específicos:	a)	mapear	

e	 identificar	 as	 características	 dos	 aplicativos	 nacionais	 e	 internacionais	 que	 divulgam	

conteúdos	 audiovisuais	 jornalísticos	para	dispositivos	móveis;	 b)	 avaliar	 o	 consumo	por	

grupos	 de	 usuários	 do	 telejornal	 desenvolvido	 para	 dispositivos	 móveis	 (protótipo);	 c)	

verificar,	a	partir	do	consumo,	as	preferências	dos	usuários	ao	acessar	este	tipo	de	produto;	

e	d)	elaborar	um	protótipo	de	telejornal	para	plataformas	móveis.	

	 Entendo	que	a	questão-base	é	apenas	o	ponto	 inicial	da	 investigação,	não	

sendo,	ainda,	um	problema	de	pesquisa	que	 fundamente	um	problema	de	conhecimento,	

pois	 a	 pesquisa	 deve	 ir	 além	das	 perguntas	 colocadas	 pela	 atividade	 profissional	 e	 pelo	

senso	comum,	transformando-as	em	problemas	científicos	(BONIN,	2006;	BRAGA,	2005).	

Apesar	de	compreender	essa	limitação,	acredito	que	a	atividade	cognitiva	empreendida	na	

elaboração	 do	 modelo	 pode	 contribuir	 para	 a	 produção	 de	 conhecimento.	 Ainda,	 a	

construção	do	protótipo	e	o	aprofundamento	da	pesquisa	fornecerão	subsídios	para	refletir	

sobre	 a	 prática	 do	 jornalismo;	 as	 semelhanças	 e	 diferenças	 na	 produção,	 formato	 e	

circulação	 de	 um	 telejornal	mobile	 em	 referência	 ao	 modelo	 tradicional	 da	 televisão;	 e	

questões	 de	 ordem	estrutural,	 como	modos	de	 garantir	 a	 sustentabilidade	 financeira	 do	

produto.	Além	disso,	poderei	observar	aspectos	como	a	relação	entre	jornalismo,	tecnologia	

e	 inovação,	 o	 panorama	 da	 tevê	 frente	 às	 novidades	 tecnológicas	 e	 às	 novas	 telas,	 e	 as	

especificidades	das	produções	jornalísticas	desenvolvidas	para	as	plataformas	móveis.	

Acredito	que	a	tese	pode	contribuir	para	ampliar	os	estudos	relativos	à	relação	entre	

mobilidade	e	jornalismo,	bem	como	para	compreender	como	o	campo	jornalístico	está	se	

movimentando	e	como	pode	se	articular	diante	da	fase	de	transição	pela	qual	atravessa	–	

período	marcado	por	fatores	como	crise	do	jornalismo,	exigência	de	novas	competências	

dos	profissionais,	circulação	das	notícias	em	rede,	migração	do	público	para	plataformas	

digitais,	 e	 mudanças	 na	 relação	 com	 os	 usuários	 (CHRISTOFOLETTI,	 2015;	 MEDITSCH,	

2012;	 NUNES,	 2016).	 Considero,	 também,	 que	 a	 pesquisa	 aplicada	 permite	 uma	 nova	

abordagem	da	problemática,	pensando	a	inovação	e,	ao	mesmo	tempo,	empreendendo	uma	

visão	crítica	em	relação	às	produções	já	existentes.	

Os	 procedimentos	 metodológicos	 estão	 organizados	 em	 dois	 momentos.	 O	

primeiro	 corresponde	 ao	 percurso	 da	 investigação	 até	 a	 estruturação	 e	 produção	 do	

protótipo.	 O	 segundo	 refere-se	 à	 elaboração	 do	 modelo	 de	 telejornal	 autóctone	 para	
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dispositivos	móveis	 a	 partir	 do	 protótipo,	 problematizando,	 reformulando,	 analisando	 e	

tensionando	 o	 objeto	 construído.	 Para	 elaborar	 o	 protótipo,	 trago	 uma	 sugestão	 de	

adaptação	 da	 metodologia	 projetual	 do	 design,	 a	 qual	 tem	 como	 objetivo	 organizar	 e	

delimitar	as	etapas,	os	procedimentos	e	as	técnicas	necessários	à	elaboração	de	um	produto	

(BACK	et	al.,	2008).	Entre	as	diversas	concepções	de	metodologia	projetual,	baseio-me	no	

Projeto	E,	que	se	destina	ao	desenvolvimento	de	interfaces	gráficas	amigáveis	para	sistemas	

e	 produtos	 interativos	 dígito-virtuais,	 e	 constitui-se	 em	 seis	 etapas:	 estratégia,	 escopo,	

estrutura,	esqueleto,	estética	e	execução	(MEURER;	SZABLUK,	2010).	A	seguir,	apresento	

cada	 fase	 a	 partir	 do	meu	 estudo.	 É	 importante	 ressaltar	 que	 todas	 as	 etapas	 envolvem	

pesquisa	teórica;	por	esta	razão,	não	delimito	um	único	período	para	a	sua	execução.	

	 A	etapa	de	estratégia	integra	as	definições	das	questões	projetuais	(tipo	de	

objeto	a	ser	projetado,	delimitação	de	público	e	de	tecnologia),	identificação	dos	cenários	(o	

que	 já	se	tem	e	o	que	se	pretende	melhorar),	qual	a	situação	em	que	se	pretende	chegar	

(considerando	as	possibilidades,	requisitos	e	restrições),	equalização	dos	fatores	projetuais	

(ergonômico,	 econômico,	 mercadológico,	 filosófico,	 entre	 outros)	 e	 taxonomia	

(contextualização	do	produto).		

Para	 delimitar	 o	 público,	 realizarei	 uma	 pesquisa	 com	 usuários	 por	 meio	 de	

questionários,	 a	 fim	 de	 compreender	 como	 se	 dá	 o	 acesso	 a	 notícias	 em	 smartphones	 e	

tablets	 e	 também	verificar	 se	um	 telejornal	mobile	 é	de	 interesse	do	público	e	para	qual	

segmento	da	população	ele	é	mais	 indicado.	A	delimitação	dos	participantes	da	pesquisa	

ainda	não	foi	realizada.	O	objetivo	aqui	não	é	condicionar	a	elaboração	do	modelo	apenas	

com	base	nas	preferências	do	público,	mas	obter	dados	que	auxiliem	na	compreensão	do	

perfil	da	audiência,	para	que	a	produção	seja	mais	assertiva	e	possa	ter	uma	receptividade	

maior	no	futuro.	

	 Em	 relação	 à	 identificação	 dos	 cenários,	 à	 situação	 e	 à	 taxonomia,	 irei	

mapear	 os	 recursos	 existentes	 em	 aplicativos	 brasileiros	 e	 internacionais	 que	

disponibilizam	 conteúdos	 jornalísticos	 (com	 foco	 no	 audiovisual)	 para	 smartphones	 e	

tablets,	tanto	exclusivos	quanto	adaptados	para	as	plataformas;	bem	como	o	formato	dos	

vídeos	 jornalísticos	 em	 sites	 e	 plataformas	 de	 transmissão	 on-line	 de	 vídeos.	 Essa	

observação	 permitirá	 compreender	 as	 produções	 existentes;	 identificar	 formatos,	

potencialidades	 e	 limitações	 dessas	 produções;	 e	 contextualizar	 o	 modelo	 de	 telejornal	

neste	 cenário.	 Também	 procurarei	 entender	 quais	 são	 as	 possibilidades	 e	 restrições	

técnicas	 à	 criação	 do	 protótipo	 que	 as	 plataformas	 móveis	 oferecem.	 A	 partir	 dessa	

observação	e	da	definição	de	público,	irei	estabelecer	o	tipo	de	produto	a	ser	elaborado	e	os	

demais	fatores	projetuais.	
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As	etapas	de	escopo	(organização	do	conteúdo	em	categorias	e	início	da	definição	

das	 funcionalidades	 do	 produto),	 estrutura	 (organograma	 do	 produto),	 esqueleto	

(organização	 estrutural	 do	 conteúdo)	 e	 estética	 (identidade	 gráfico-visual)	 estão	

relacionadas	 à	 construção	 de	 um	 roteiro	 para	 a	 produção	 do	 protótipo,	 reunindo	 o	

conhecimento	adquirido	na	pesquisa	teórica,	etapa	de	estratégia	e	os	indicativos	levantados	

anteriormente	na	minha	dissertação,	os	quais	serão	atualizados	para	a	tese	(ALEXANDRE,	

2016).	

A	 última	 etapa	 relativa	 ao	 protótipo	 é	 a	 da	 execução,	 isto	 é,	 a	 sua	 elaboração	

propriamente	dita.	Esta	fase	também	contempla	um	teste	de	usabilidade4	com	usuários,	a	

fim	de	confirmar,	ampliar	ou	refutar	os	dados	trazidos	até	então	pela	pesquisa	e	realizar	as	

modificações	necessárias	no	protótipo.	Tal	 como	a	pesquisa	através	de	questionários,	 as	

definições	dos	participantes	do	teste	ocorrerão	em	um	momento	mais	à	frente	do	trabalho.	

	 Após	a	construção	do	protótipo	a	partir	da	metodologia	projetual,	o	segundo	

momento	da	pesquisa	corresponde	à	elaboração	do	modelo	de	 telejornal	autóctone	para	

smartphones	e	tablets.	Nesta	fase,	serão	reunidos	os	dados	trazidos	no	primeiro	momento	

da	 investigação	 –	 todo	 o	 percurso	 de	 produção	 do	 protótipo,	 o	 produto	 criado	 e	 os	

resultados	do	teste	de	usabilidade	com	usuários	–,	a	fim	de	propor	o	modelo,	atendendo	ao	

objetivo	da	tese.	
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A	COLABORAÇÃO	NA	CONSTRUÇÃO	DE		
PAUTA	DE	PODCASTS	JORNALÍSTICOS:			
APROXIMAÇÃO	COM	O	PODCAST	MAMILOS	
	
Barbara	Nickel1		
	
Palavras-chave		
Podcasts	jornalísticos.	Podcast	Mamilos.	Pauta.	Teoria	Fundamentada.	Processos	
jornalísticos.	

Introdução	

O	podcasting	surgiu	no	início	dos	anos	2000.	O	serviço	é	definido	por	Kischinhevsky	

(2016)	como	uma	“modalidade	de	radiofonia	sob	demanda,	assincrônica,	que	vai	além	da	

oferta	de	conteúdos	em	websites	de	emissoras”	 (p.	68).	Nessa	modalidade,	o	usuário	 faz	

download	 de	 programas	 ou	 episódios,	 utilizando	 aplicativos	 específicos	 para	 esta	

finalidade.	No	livro	Rádio	e	Mídias	Sociais,	Marcelo	Kischinhevsky	aponta	diversos	autores	

para	comentar	que	o	podcasting	passa	a	ser	objeto	de	estudo	em	meados	dos	anos	2000.		

Em	2005,	Alex	Primo	destaca	a	prática	do	podcasting	como	um	processo	que	“vai	

além	 da	 distribuição	 e	 escuta	 de	 arquivos	 de	 áudio”.	 Naquela	 época,	 anterior	 à	

popularização	dos	sites	de	redes	sociais	como	Facebook	e	Twitter,	o	autor	destacava	o	papel	

das	 discussões	 entre	 produtores	 e	 ouvintes	 nos	 blogs	 dos	 podcasts,	 afirmando	 que	 “o	

podcasting	é	maior	que	o	podcast,	o	programa	per	se”:	“As	interações	que	ocorrem	nos	blogs	

dos	podcasts	também	fazem	parte	do	podcasting	enquanto	processo,	enquanto	fenômeno	

midiático”	(PRIMO,	2005).		

Os	pesquisadores	focados	no	rádio	estão	atentos	ao	fenômeno,	analisando-o	sob	a	

perspectiva	da	convergência	dos	meios.	Em	buscas	em	anais	de	eventos,	bancos	de	teses	e	

dissertações,	 e	 revistas	 acadêmicas	 sobre	 jornalismo,	 porém,	 encontra-se	 pouca	 ou	

nenhuma	 referência	 ao	 formato.	 Na	 prática,	 a	 produção	 de	 conteúdo	 jornalístico	 em	

podcasts	-	por	empresas	independentes	ou	mesmo	por	veículos	de	mídia	tradicionalmente	

dedicados	a	formatos	impressos	-	vem	se	intensificando	nos	últimos	anos.	É	essa	a	aparente	

lacuna	que	motiva	os	primeiros	passos	dessa	pesquisa	sobre	podcasts	e	jornalismo.	

	No	Brasil,	o	Estado	de	São	Paulo	produz	dez	podcasts.	O	site	Nexo	Jornal	publica	

episódios	 neste	 formato	 desde	 2015,	 mesmo	 ano	 em	 que	 a	 Piauí	 lançou	 seu	 primeiro	

episódio.	Entre	as	rádios	de	notícias,	a	CBN	transpõe	para	o	digital	alguns	comentários	e	

																																																													
1	Jornalista.	Doutoranda	no	PPGCOM	da	UFRGS.	
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programas	 que	 vão	 ao	 ar.	 Entre	 os	 produtos	 no	 formato	 podcast	 que	 declaram-se	

jornalísticos,	 um	 dos	 mais	 populares	 no	 Brasil	 é	 o	 Mamilos,	 de	 acordo	 com	 o	 ranking	

divulgado	pelo	iTunes2.	Ele	estreou	em	2014,	como	parte	da	rede	B9,	produtora	de	conteúdo	

responsável	 por	 outros	 podcasts	 de	 sucesso	 no	 país,	 como	 Braincast	 e	 Código	 Aberto.	

Mamilos	 define-se	 como	 “jornalismo	 de	 peito	 aberto”	 e	 tem	 como	 objetivo	 apresentar,	

semanalmente,	 assuntos	 de	 destaque	 que	 ganharam	 repercussão	 ou	 geraram	 polêmica,	

“com	empatia,	respeito,	bom	humor	e	tolerância”3.		

Os	episódios	são	apresentados	por	duas	comunicadoras	que	não	têm	formação	em	

Jornalismo,	as	publicitárias	Cris	Barthes	e	Juliana	Wallauer.	Além	de	serem	publicados	no	

site	www.b9.com.br/podcasts/mamilos,	em	que	há	espaço	para	comentários	e	 links	para	

conteúdos	 discutidos	 em	 cada	 episódio,	 os	 programas	 são	 publicados	 em	 um	 feed	 que	

possibilita	o	consumo	via	players	de	podcasts	(apps	específicos	para	esta	função	disponíveis	

para	 smartphones,	 tablets,	 MP3	 players	 e	 computadores)	 e	 no	 SoundCloud,	 site	 de	

publicação	de	conteúdos	em	áudio	com	características	de	outros	sites	de	redes	sociais.	O	

podcast	 Mamilos	 possui	 perfil	 no	 Twitter,	 Instagram	 e	 Pinterest,	 além	 de	 página	 no	

Facebook,	e	estes	sites	são	utilizados	para	divulgação	e	interação	com	ouvintes.		

Metodologia	

Para	 o	 exercício	 deste	 artigo,	 escolhemos	 a	 interação	 com	 ouvintes	 durante	 o	

processo	de	construção	de	pauta	de	um	episódio	do	podcast	Mamilos.	Cabe	reconhecer	que	

o	tema	do	processo	de	construção	de	pauta	é	de	interesse	da	autora,	que	tem	conhecimento	

prévio	a	respeito	das	rotinas	de	produção	no	jornalismo	tanto	por	experiência	profissional	

na	área	como	por	leituras	realizadas	a	respeito	do	campo	das	Teorias	do	Jornalismo,	estas	

mais	recentes	e	menos	aprofundadas.	Consideramos	esta	observação	importante	porque:	

O	 processo	 de	 coleta	 de	 dados	 é	 um	 dos	 elementos	 mais	 difíceis	 e	
igualmente	 controvertidos	 na	 Teoria	 Fundada.	 Glaser	 e	 Strauss	 (1967)	
especificam	 que	 o	 pesquisador	 não	 deve	 ter	 ideias	 pré-	 concebidas	 ao	
coletar	 e	 analisar	 os	 dados.	 Já	 explicamos	 no	 capítulo	 anterior	 que	 o	
pesquisador	 não	 pode	 libertar-se	 completamente	 de	 suas	 pré-noções.	
Essas	pré-noções	são	fundamentais,	pois	o	pesquisador	necessitará	guiar	
a	coleta	de	dados	de	acordo	com	a	sua	percepção	(FRAGOSO,	RECUERO,	
AMARAL,	2011)	

																																																													
2	Não	há	dados	abertos	sobre	acesso	ou	consumo	de	podcasts	no	Brasil,	e	os	produtores	não	divulgam	estas	
informações,	o	que	dificulta	a	apreensão	da	dimensão	do	fenômeno	e	também	a	comparação	da	popularidade	
entre	os	produtos.	O	iTunes,	ferramenta	criada	pela	Apple	para	distribuição	e	venda	de	conteúdo	em	diversos	
formatos,	divulga	um	ranking	de	podcasts	mais	populares,	em	cada	país,	de	acordo	com	o	consumo	em	players	
da	empresa.	Este	ranking,	ainda	que	parcial,	pois	não	compreende	o	consumo	por	usuários	de	outros	players,	
funciona	como	indicador	de	popularidade	dos	podcasts	-	sendo	a	única	ferramenta	pública	disponível	para	tal	
finalidade.	
3	Tal	como	descrito	em	https://www.facebook.com/pg/mamilospod/about.	Último	acesso	em:	13/09/2017.	
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Ou	seja,	é	necessário	esclarecer	que	a	amostra	de	dados	coletada	para	este	artigo	

seguiu	 a	 intenção	 de	 observar	 interações	 claramente	 relacionadas	 a	 um	 processo	

jornalístico,	 enquanto	 outras	 postagens	 -	 por	 exemplo,	 de	 divulgação	 de	 episódios	 -	

poderiam	trazer	à	luz	outros	aspectos	relacionados	à	produção	e	ao	consumo	deste	podcast.	

Pela	 limitação	 do	 volume	 de	 dados	 coletados	 e	 analisados,	 sabe-se	 que	 quaisquer	

constatações	retiradas	deles	não	podem	ser	ampliadas	para	outros	podcasts	jornalísticos;	

para	 outros	 processos	 de	 construção	de	pauta	 que	utilize	 ferramentas	 de	 sites	 de	 redes	

sociais;	nem	mesmo	como	generalização	do	processo	de	construção	de	pauta	do	próprio	

podcast	Mamilos.	Nesta	primeira	aproximação,	sabe-se	que	não	foi	atingido	o	que	a	Teoria	

Fundamentada	caracteriza	como	saturação:	“quando	não	há	novas	categorias	emergindo	ou	

há	 repetição	 naquilo	 que	 é	 colocado”	 (FRAGOSO,	 RECUERO,	 AMARAL,	 2011,	 p.	 95).	 No	

futuro	 desenvolvimento	 desta	 investigação,	 será	 necessário	 ampliar	 o	 corpus	 analisado	

para	verificar	se	determinados	comportamentos	observados	neste	caso	virão	a	se	repetir	

ou	são	exceções	à	regra.		

Foram	 coletadas	 postagens	 no	 Twitter	 e	 no	 Facebook	 que	 foram	 publicadas	 em	

resposta	 à	 solicitação	 de	 colaboração	 para	 a	 pauta	 do	 episódio	 #111	 -	 Internações	

involuntárias:	problema	ou	solução?,	publicado	em	11	de	junho	de	2017.	Foram	coletados	

manualmente	os	tweets	do	próprio	perfil	oficial	do	podcast	sobre	este	tema,	as	respostas	de	

terceiros	aos	tweets	do	perfil	do	podcast	e	os	comentários	feitos	na	postagem	do	Facebook	

(de	 terceiros	 e	 do	 próprio	 podcast).	 No	 Twitter,	 foram	 encontradas	 48	 postagens.	 No	

Facebook,	70.	O	total	de	postagens	coletadas	para	este	artigo,	portanto,	foi	de	118.		

Resultados	preliminares	

Após	uma	primeira	observação,	foi	percebida	a	necessidade	de	organizar	os	dados	

no	que	classificamos	como	“tipos	de	interação”,	de	acordo	com	o	recurso	usado	pela	pessoa	

que	realizou	o	comentário.	Neste	processo,	notou-se	que,	dos	48	tweets	coletados,	11	eram	

do	próprio	perfil	do	podcast	e	37	eram	respostas	de	outros	usuários.	No	Facebook,	dos	70	

textos	coletados,	38	eram	comentários	feitos	diretamente	ao	post	original,	30	foram	gerados	

a	 partir	 destes	 comentários	 e	 2	 foram	 comentários	 da	 própria	 página	 do	 podcast	 em	

resposta	aos	demais.	Do	total	de	118	comentários,	13	têm	autoria	do	podcast	Mamilos	e	105	

são	 de	 terceiros.	 Não	 incluímos	 o	 post	 original	 do	 Facebook	 entre	 estes	 dados.	 Essa	

observação	 é	 importante	 para	 a	 posterior	 codificação	 de	 conversas	 entre	 usuários	 que	

surgiram	em	decorrência	da	postagem	original	no	Facebook.		

A	etapa	 inicial	da	análise,	de	acordo	com	a	Teoria	Fundamentada,	é	a	codificação	

aberta,	que	é	
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(...)	 focada	 na	 identificação,	 descrição	 e	 categorização	 do	 fenômeno	
encontrado	em	campo.	Trata-se	de	um	exame	minucioso	dos	dados,	onde	
estes	 são	 quebrados	 em	 partes	 menores,	 em	 busca	 de	 similaridades,	
padrões	e	particularidades	(FRAGOSO,	RECUERO,	AMARAL,	2011,	p.	96)	

Seguindo	o	exemplo	de	Teixeira	(2014),	que	empregou	o	método	para	analisar	as	

interações	entre	usuários	e	 jornais,	adotamos	o	conteúdo	dos	comentários	como	critério	

para	 buscar	 similaridades	 entre	 eles.	 Desta	 forma,	 chegamos	 a	 quatro	 categorias:	

comentários	 fora	 do	 escopo	 da	 pauta;	 comentários	 relacionados	 ao	 tema	 da	 pauta;	

comentários	sem	assunto;	e	solicitações	de	colaboração.	Eles	estão	distribuídos	conforme	a	

tabela	abaixo:	

Tabela	1	-	Classificação	de	ocorrência	das	categorias	

	

Na	próxima	etapa	deste	artigo,	o	objetivo	é	analisar	as	ocorrências	relacionadas	ao	

tema	 para	 entender	 se	 e	 como	 os	 participantes	 contribuíram	 efetivamente	 para	 a	

construção	 da	 pauta	 deste	 episódio.	 A	 partir	 dessa	 categorização	 inicial,	 e	 seguindo	 as	

etapas	da	Teoria	Fundamentada,	o	próximo	passo	é	buscar	uma	base	teórica	que	contribua	

para	uma	análise	mais	sofisticada	do	primeiro	conjunto	de	dados	coletado.	Seria	o	momento	

de	uma	revisão	bibliográfica	sobre	os	processos	de	colaboração	já	adotados	e	estudados	no	

campo	do	 Jornalismo	Digital.	 Em	 seguida,	 retomaríamos	 a	 coleta	 de	 dados,	 ampliando	 a	

amostra	de	pesquisa	até	o	ponto	de	saturação.	

Seria	fundamental	obter	entrevistas	com	a	equipe	do	podcast	e	acesso	à	observação	

do	processo	de	construção	de	pauta,	com	o	objetivo	de	verificar	similaridades	e	diferenças	

em	 relação	 aos	 processos	 jornalísticos	 tradicionais.	 Como	um	 formato	 que	 ainda	 recebe	

pouca	 atenção,	 acreditamos	 que	 é	 importante	 verificar	 se	 os	 processos	 criados	 pelos	

produtores	 de	 podcast	 quando	 estes	 dedicam-se	 a	 construir	 conteúdos	 jornalísticos	

poderiam	 de	 alguma	 maneira	 contribuir	 para	 a	 reflexão	 teórica	 do	 campo	 e	 para	 as	

transformações	da	prática	da	profissão,	que	vem	buscando	se	reinventar	diante	dos	desafios	

impostos	ao	seu	modelo	de	negócios	e	às	suas	práticas	profissionais.	
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ADAPTAÇÃO	EM	MEIO	À	CRISE	NOS	MODELOS	
DE	NEGÓCIO	DAS	EMPRESAS	DE	
COMUNICAÇÃO:	UM	ESTUDO	DE	CASO	DO	
GRUPO	VICE		
Igor	Borges	Müller1		
	
Palavras-chave		
Produtos	jornalísticos.	Modelo	de	negócio.	Crise.	Empresas	de	comunicação.	
Jornalismo	online.		
	

Desde	 o	 início	 da	 internet	 comercial	 no	 Brasil,	 as	 empresas	 de	 comunicação	

passaram	 a	 ocupar	 o	 espaço	 online.	 Se	 em	 um	 primeiro	 momento	 a	 estratégia	 era	

simplesmente	a	presença	de	suas	marcas,	o	jornalismo	online	passou,	e	segue	passando,	por	

diferentes	 fases	 de	 desenvolvimento	 e	 evolução.	 Contudo,	 ainda	 que	 uma	 série	 de	

experimentos	tenham	sido	postos	em	prática	ao	longo	destes	mais	de	20	anos,	ainda	não	se	

chegou	a	um	modelo	eficaz	de	financiamento	(ou	sustentabilidade)	em	ambiente	digital.			

A	internet	possibilitou	o	surgimento	de	novos	players	no	mercado	da	informação	e	

do	conteúdo.	E	todos	eles,	as	novas	empresas	digitais	e	os	veículos	tradicionais,	têm	pela	

frente	o	desafio	de	encontrar	modelos	de	negócios	que	atendam	às	suas	demandas	e	que	

possibilitem	a	sustentabilidade	e	o	lucro	nas	suas	operações	no	mercado	editorial.	

Esta	pesquisa	pretende	refletir	sobre	o	impacto	da	crise	do	modelo	de	negócios	no	

jornalismo	praticado	por	empresas	de	 comunicação.	Para	 tanto,	optou-se	em	analisar	 as	

estratégias	postas	em	curso	por	empresas	de	comunicação	consideradas	de	nova	geração.	E	

entre	estas	novas	empresas,	desponta	a	Vice	Media,	o	maior	grupo	de	mídia	global	focado	

em	jovens.		

A	 Vice	 nasceu	 na	 era	 da	 internet,	 há	 pouco	mais	 de	 20	 anos,	 como	 uma	 revista	

gratuita	sobre	música	que	circulava	pela	cena	alternativa	de	Montreal,	no	Canadá.	Fundada	

por	Suroosh	Alvi	e	Shane	Smith,	quando	assumiram	a	publicação	comunitária	The	Voice,	ao	

longo	das	duas	décadas	desde	que	suprimiram	a	letra	"o"	do	nome	original,	transformaram-

se	naquilo	que	ficou	conhecida	como	a	"bíblia	hippster",	saindo	das	ruas	e	lojas	de	discos	e	

assumindo	a	posição	de	uma	marca	que	conta	com	36	escritórios	espalhados	em	mais	de	25	

países.	No	Brasil,	a	empresa	ingressou	no	mercado	editorial	em	junho	de	2009.	

																																																													
1	Mestrando	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Ciências	da	Comunicação	da	Unisinos	-	Linha	Linguagem	e	
Práticas	Jornalísticas.	Orientado	pela	Prfa.	Dra.	Maria	Clara	Jobst	de	Aquino	Bittencourt.	
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Ao	longo	dos	anos,	a	empresa	que	nasceu	como	uma	revista	cresceu	e	transformou-

se	em	um	grupo	de	mídia	que	atua	em	diversas	plataformas.	Nos	seus	mais	de	20	anos	de	

existência,	a	publicação	envelheceu	sem	perder	a	 juventude,	ou	ao	menos	a	 identificação	

com	 o	 público	 jovem.	 Seus	 conteúdos	 e	 estratégias	 editoriais	 e	 comerciais	 fizeram	 a	

transição	entre	os	públicos	identificados	com	as	gerações	X	e	Y,	mantendo	o	foco	no	mesmo	

segmento	 etário	 ao	 longo	 do	 tempo,	 dos	 18	 aos	 34	 anos,	 adaptando	 os	 conteúdos	 e	

plataformas	para	levar	ao	público	"as	histórias	que	os	outros	não	contam",	segundo	explicou	

um	dos	 fundadores	 da	 empresa	 Shane	 Smith	 em	 entrevista	 ao	 jornal	The	 Guardian2.	 Na	

mesma	 entrevista,	 Smith	 declarou	 acreditar	 em	 uma	 troca	 de	 guarda	 no	 cenário	 do	

jornalismo	mundial,	quando	afirmou	que	a	pretensão	da	Vice	é	se	tornar	"a	nova	CNN",	no	

sentido	de	ser	a	voz	de	uma	geração	tal	qual	o	canal	à	cabo	foi	durante	a	Guerra	do	Vietnã	

nos	Estados	Unidos.	

O	que	foi	levantado	até	o	momento	para	a	elaboração	deste	projeto	aponta	alguns	

caminhos	adotados	pela	empresa	em	busca	de	sua	sustentabilidade	financeira.	Em	palestra	

concedida	 durante	 o	 Fórum	 de	 Interatividade	 e	 Comunicação	 (FIC)	 de	 2016,	 o	 	 general	

maneger	do	grupo	Vice	Media	no	Brasil	expôs	ao	público	um	pouco	das	estratégias	adotadas	

pela	 empresa:	 segmentação	 de	 conteúdos	 em	 diversos	 sites	 (tal	 como	 editorias	 de	 um	

veículo	 tradicional);	 publicação/	 circulação	de	 conteúdos	desenvolvidos	 especificamente	

para	a	plataforma	onde	será	veículado,	seja	o	próprio	site,	redes	sociais	ou	outros	formatos	

e	 plataformas;	 e	 a	 criação	 de	 conteúdos	 vinculados	 (e	 patrocinados)	 com/por	 	 grandes	

marcas	a	fim	de	atingir	um	público	específico,	o	que	foi	identificado	como	brand	publishing3	

pelo	 palestrante.	 Na	 sua	 fala,	 Daniel	 Conti	 demonstrou	 estratégias	 diferentes	 do	 que	 os	

veículos	tradicionais	costumam	adotar	frente	à	crise	enfrentada	pelo	mercado	editorial.		

No	momento	em	que	o	mercado	editorial	coloca	suas	práticas	em	cheque	frente	a	

tantas	mudanças	nos	hábitos	de	consumo	e	avanços	tecnológicos,	este	é	um	período	muito	

rico	e	instigante	para	que	o	jornalismo	e	as	empresas	evoluam	para	se	manterem	relevantes.	

Por	identificar	estratégias	inovadoras	e	que	trazem	resultado	e,	por	consequência	

lucros,	que	a	Vice	foi	escolhida	como	objeto	de	estudo	desta	pesquisa,	a	fim	de	servir	como	

um	exemplo	de	atualização/	renovação	dos	modelos	de	negócio	para	que	outras	empresas	

do	ramo	possam	aplicar	em	busca	da	sustentabilidade	financeira.			

Para	 cumprir	 com	nossos	objetivos,	pretendemos	utilizar	o	 estudo	de	 caso	 como	

método	de	pesquisa.	No	caso	desta	pesquisa,	pretende-se	analisar	o	contexto	da	crise	de	

																																																													
2	 Entrevista	 disponível	 em	 <https://www.theguardian.com/media/2013/mar/23/shane-smith-vice-
interview>.	Acesso	em	agosto	de	2017.	
3	Conceito	defendido	pela	Vice	de	que	a	comunicação	da	marca	anunciante	com	um	público	específico	é	
reforçada	quando	se	utiliza	das	mídias	de	uma	publicação/	marca	já	relacionada	com	o	público-alvo	
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financiamento	 das	 empresas	 de	 comunicação	 de	 forma	 propositiva,	 apontando	 as	

estratégias	adotadas	pela	Vice	como	exemplos	para	que	outras	empresas	possam	tomar	de	

inspiração	e	apontar	possíveis	tendências	de	produtos	informacionais.	

O	estudo	de	caso	faz	uso	de	uma	diversidade	de	formas	de	recolha	de	informação,	

dependendo	 da	 natureza	 do	 caso	 e	 tendo	 por	 finalidade	 possibilitar	 o	 cruzamento	 de	

ângulos	 de	 estudo	 ou	 de	 análise.	 Para	 os	 fins	 desta	 pesquisa,	 pretende-se	 empregar	 o	

método	de	entrevista	semiestruturada	como	a	principal	fonte	interna	do	caso	estudado.		

A	intenção	é	ter	acesso	aos	responsáveis	pelos	setores	editorial	e	comercial	a	fim	de	

compreender	a	influência	de	um	departamento	sobre	o	outro	e	compreender	as	estratégias	

empregadas	por	cada	um	para	manter	a	relevância	e	desempenho	destas	que	são	as	áreas	

que	sofrem	maior	impacto	neste	contexto	de	crise	do	modelo	de	negócio	das	empresas	de	

comunicação	-	o	financiamento	e	o	produto	comercializado.	Também	pretende-se	cruzar	as	

informações	 obtidas	 por	meio	 das	 entrevistas	 com	 uma	 análise	 documental	 de	 dados	 e	

material	 produzido	 pela	 empresa	 a	 fim	 de	 conferir	 se	 as	 práticas	 seguem	 os	 possíveis	

discursos	dos	executivos.	Esta	etapa,	é	necessário	salientar,	ainda	carece	de	lapidação	após	

ter	em	mãos	dados	mais	concretos	sobre	o	objeto	de	estudo.	

A	 pesquisa	 que	 se	 apresenta	 está	 em	 estágio	 bastante	 inicial	 e,	 de	 momento,	

encontra	 maior	 dificuldade	 na	 fundamentação	 teórica	 necessária	 para	 contextualizar	 e	

embasar	a	reflexão	proposta	pelo	problema	da	pesquisa.	

O	jornalismo	é	uma	atividade	muito	ligada	aos	instrumentos	técnicos	utilizados	no	

seu	 fazer.	 Além	 de	 campo	 de	 conhecimento	 social,	 é	 atividade	 prática.	 E	 neste	 ponto,	 o	

conceito	 mais	 genérico	 de	 jornalismo	 –	 a	 busca	 pelas	 circunstâncias	 –,	 se	 mantém	

praticamente	intacto	com	o	passar	do	tempo	e	com	o	surgimento	de	novas	mídias.	Porém,	

as	condições	para	o	seu	fazer	são	influenciadas	pelos	contextos	histórico	e	econômico	de	

cada	época.	O	resultado	da	fusão	entre	a	prática	e	os	meios	resulta,	também,	em	um	produto.	

Por	 isso,	nesta	pesquisa,	 trataremos	o	 jornalismo	pelo	seu	viés	mais	econômico.	 Isto	é,	o	

produto	passível	de	comercialização	que	é	o	conteúdo	jornalístico,	que	serve	de	commodity	

para	o	financiamento	de	empresas	jornalísticas	e/	ou	de	comunicação	e	a	relação	deste	com	

os	demais	fatores	que	o	sustentam	enquanto	prática	profissional,	ainda	que	considerando	

as	formas	de	trabalho	a	partir	de	um	ponto	de	vista	mais	tradicional.	

Desde	o	início	do	século	21,	o	jornalismo	(e	a	Comunicação	como	um	todo)	vivem	

uma	mudança	de	paradigma.	A	partir	do	surgimento	da	internet	e	os	avanços	tecnológicos	

relacionados	a	 ela,	 uma	 flecha	de	mão	dupla	passou	a	 se	posicionar	entre	os	 campos	de	

emissor	e	receptor	no	contexto	comunicacional.	Em	outras	palavras,	aqueles	considerados	

receptores	dos	meios	de	comunicação	se	tornaram,	também,	produtores	e,	com	isso,	leitores	

e	audiência	passaram	ao	papel	de	usuários	e	editores.	É	nesta	nova	relação	e	nas	mudanças	
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a	partir	dela	que	está	centrado	o	relatório	de	Anderson,	Bell	e	Shirky	(2013),	responsável	

pela	popularização	do	chamado	Jornalismo	Pós-Industrial.	O	documento	apresenta	o	atual	

estágio	do	jornalismo,	em	que	as	condições	técnicas,	materiais	e	os	métodos	empregados	na	

apuração	e	divulgação	das	notícias	até	o	fim	do	século	20	já	não	se	aplicam.		

Antigamente	havia	uma	indústria.	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.	(...)	Nos	últimos	15	
anos	 houve	 uma	 explosão	 de	 técnicas	 e	 ferramentas.	 E,	 mais	 ainda,	
premissas	 e	 expectativas.	 Tudo	 isso	 lançou	 por	 terra	 a	 velha	 ordem.	
(ANDERSON,	BELL	&	SHIRKY,	2013,	p.	32)	

Embora	o	relatório	seja	centrado	no	mercado	norte-americano	e	destacar	que	o	foco	

da	pesquisa	 está	no	modo	 como	o	 jornalista	 exerce	 sua	 função	 e	não	onde	 trabalham,	 o	

estudo	trata	com	bastante	clareza	os	desafios	que	as	empresas	(e	seus	profissionais)	têm	

diante	de	si.	Das	cinco	convicções	das	quais	partem	os	pesquisadores,	ao	menos	três	estão	

diretamente	 relacionadas	 às	 questões	 financeiras:	 "o	 bom	 jornalismo	 sempre	 foi	

subsidiado";	 "a	 internet	 acaba	 com	o	 subsídio	 da	 publicidade";	 "a	 reestruturação	 se	 faz,	

portanto,	obrigatória".	

Esta	relação	comercial	que	envolve	conteúdo,	consumidores	e	anunciantes	 já	não	

tem	 sido	 tão	 frutífera	 para	 as	 empresas	 de	 comunicação.	 Este	 modelo	 consolidado	 e	

repetido	 à	 exaustão	 começou	 a	 ser	 desafiado	 com	 o	 surgimento	 da	 internet	 e	 a	

popularização	da	tecnologia	digital.	Picard	(2013)	aponta	que	a	tecnologia	ajuda	a	redefinir	

as	lógicas	da	oferta	e	da	procura	que,	por	sua	vez	acabam	definindo	o	valor	da	informação.	

Alves	(2006)	defende	uma	mudança	de	paradigmas	na	indústria	jornalística.	

A	Internet	é	apenas	a	parte	mais	visível	e	popular	da	Revolução	Digital	que	
está	criando	a	Sociedade	da	Informação.	Em	termos	de	manejo	e	de	acesso	
a	 informações,	 o	 único	 paralelo	 histórico	 que	 podemos	 encontrar	 para	
esta	revolução	é	a	 invenção	do	tipo	móvel	por	Gutenberg	em	1542,	que	
transformou	a	humanidade	ao	ampliar	as	possibilidades	de	disseminação	
do	conhecimento.	(ALVES,	2006,	p.	95)		

Jeff	Jarvis	(2016),	também	concorda	que	a	Era	Gutenberg	está	prestes	a	ser	superada	

e	 aponta	 um	problema	 na	 visão	 de	 empresas	 jornalísticas	 em	 comparação	 com	 grandes	

players	 da	 internet.	 Em	 seu	 artigo	 "O	 futuro	 do	 jornalismo	 online:	 midiamorfose	 ou	

midiacídio?",	Alves	(2001)	sugere,	na	iminência	das	transformações	impostas	pela	internet	

e	os	avanços	tecnológicos,	uma	espécie	de	seleção	natural	no	mercado	jornalístico:	

Devido	a	essas	proporções	revolucionárias	que	assinalam	o	início	de	uma	
nova	 era,	 além	 de	 pensar	 em	 midiamorfose,	 pensemos	 também	 em	
midiacídio	–	ou	seja,	a	possibilidade	de	a	ruptura	tecnológica	provocar	a	
morte	de	meios	tradicionais	que	não	tenham	capacidade	ou	não	saibam	se	
adaptar	ao	novo	ambiente	midiático	em	gestação.	Esse	midiacídio	também	
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incluiria	a	“morte”	de	carreiras	(no	caso	de	jornalistas	que	não	consigam	
adaptar-se	à	nova	realidade)	e	de	empresas	de	comunicação	insensíveis	à	
necessidade	de	mudar	seus	modelos	de	negócio	e	suas	linguagens	(ALVES,	
2001,	apud	ALVES,	2006,	p.	95).	

Para	Grueskin,	 Seave	 e	Graves	 (2011),	 a	mudança	para	 a	distribuição	digital	 não	

transforma	 apenas	 o	 negócio	 de	 notícias,	 mas	 também	 a	 forma	 como	 as	 notícias	 são	

relatadas,	distribuídas	e	compartilhadas.	Para	Bertocchi	(2014),	a	notícia	não	tem	mais	um	

ciclo	de	 início,	meio	e	 fim,	mas	sim	uma	realidade	contínua,	onde	o	tema	nunca	termina.	

Cada	uma	dessas	mudanças	tem	uma	lógica	econômica	subjacente,	e	a	indústria	da	mídia	

tem,	por	vezes,	sido	lenta	em	reconhecer	as	mudanças.		

Os	avanços	tecnológicos	e	a	mudança	nos	hábitos	de	consumo	afetam	o	jornalismo	

na	 sua	 prática	 e	 como	 negócio.	 Para	 sobreviver,	 novos	 modelos	 de	 negócio	 devem	 ser	

pensados	e	aplicados,	alinhados	às	demandas	do	público	consumidor	e	das	mudanças	na	

cadeia	de	produção.	Muitas	empresas	já	sentiram	os	impactos	desta	(r)evolução.	Se	sobram	

dúvidas,	resta	a	certeza	de	que	a	velha	fórmula	não	funciona	para	produtos	digitais.		
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REFLEXÕES	SOBRE	O	JORNAL	NATIVO	
DIGITAL	COMO	DISPOSITIVO	
	
Gabriel	Rizzo	Hoewell1	
	
Palavras-chave	
Ciberjornalismo.	Nativo	digital.	Dispositivo.	Jornal.	
	

Este	 trabalho	 propõe	 debater	 o	 conceito	 de	 jornal	 digital	 a	 partir	 da	 noção	 de	

dispositivo,	 proposta	 por	 Mouillaud	 (1997).	 Como	 exercício	 de	 reflexão	 teórica	 para	 o	

desenvolvimento	da	dissertação	do	autor,	que	toma	como	objeto	o	site	Nexo,	autointitulado	

“jornal	digital”,	discute-se	o	que	é	um	jornal	digital	e	o	que	significa	para	o	produto	noticioso	

ele	estar	enquadrado	em	um	jornal	digital.	

O	discurso	de	um	jornal	não	está	solto	no	espaço,	mas	envolto	em	um	dispositivo,	

afirma	Mouillaud	(1997).	São	os	dispositivos	que	preparam	o	sentido.	Eles	são	matrizes	–	

mais	do	que	suportes	–	em	que	se	inscrevem	os	textos,	comandando	a	duração	e	a	extensão	

destes.	 Não	 se	 pode	 tomar,	 porém,	 o	 texto	 como	 passivo,	 afinal	 há	 nesta	 relação	 um	

dinamismo	em	que	texto	e	dispositivo	são	um	gerador	do	outro.	Para	o	autor,	os	dispositivos	

são	os	lugares	materiais	ou	imateriais	nos	quais	se	inscrevem	necessariamente	os	textos,	

sendo	texto	qualquer	forma	de	inscrição.	A	especificidade	do	dispositivo	é	a	sua	forma,	que	

estrutura	 o	 tempo	 e	 o	 espaço.	 Outra	 característica	 do	 dispositivo,	 para	 o	 autor,	 é	 sua	

possibilidade	de	se	encaixar	em	outros	dispositivos.	Percebe-se,	portanto,	que,	para	além	da	

materialidade	do	suporte,	o	dispositivo	pode	ser	entendido	como	um	lugar	imaterial.	Para	

Gruszynski	(2016),	essa	noção	permite	pensarmos	os	aspectos	da	materialidade	ligados	em	

rede,	considerando	outras	esferas	que	contribuam	para	a	produção	do	sentido	por	meio	da	

leitura.		

O	dispositivo	é,	portanto,	uma	matriz	que	articula	os	conteúdos	de	diversas	esferas	

e	enquadra	o	discurso,	preparando	sentidos.	Se	nos	ativermos	às	possibilidades	materiais	

que	um	dispositivo	apresenta,	é	possível	entendê-lo,	conforme	Charaudeau	(2009),	como	o	

suporte	físico	da	mensagem,	mas	não	como	um	vetor	indiferente	ao	que	veicula	e	sim	como	

um	formatador	da	mensagem,	contribuindo	para	lhe	conferir	um	sentido.	A	relação	dialética	

entre	a	forma	e	o	conteúdo	da	mensagem	é	tal	que	não	se	pode	conceber	uma	sem	a	outra	

(CHARAUDEAU,	2009).	

																																																													
1	Mestrando	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul	(PPGCOM/UFRGS),	na	Linha	de	Pesquisa	4	-	Mediações	e	Representações	Culturais	e	Políticas,	
sob	orientação	de	Ana	Cláudia	Gruszynski.	Membro	do	Laboratório	de	Edição,	Cultura	e	Design	(LEAD).	E-mail:	
gabrielrhoe@gmail.com.	
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A	 possibilidade	 de	 se	 tomar	 o	 dispositivo	 como	 um	 lugar	 material	 ou	 imaterial	

acarreta	também	em	se	pensar	em	duas	concepções	para	o	dispositivo	jornal.	Se	propomos	

debater	o	conceito	de	“jornal	digital”	a	partir	da	noção	de	dispositivo	é	preciso	ter	isso	em	

mente.	 Jornal	 tem	 diversos	 significados:	 há	 o	 jornal	 como	 obra	 cultural,	 o	 jornal	 como	

exemplar	de	papel	e	tinta,	o	jornal	como	noticiário,	o	jornal	como	empresa	jornalística.	Otto	

Groth	(2011)	afirma	que	o	jornal	é	uma	obra	cultural	cujo	sentido	não	está	nas	edições	e	

nos	 seus	 exemplares,	 mas	 sim	 na	 sua	 substância,	 materializada	 através	 destes	 (GENRO	

FILHO,	2012).	“Como	um	todo	uniforme,	o	jornal	é	imaterial;	ele	não	tem	um	correlato	em	

uma	unidade	material,	não	 fica	em	algum	lugar	no	espaço,	não	pode	ser	percebido	pelos	

sentidos	e	é,	assim,	‘imaterial’”	(GROTH,	2011,	p.147).	Ao	mesmo	tempo,	ele	só	é	apreensível	

por	meio	de	cada	exemplar,	por	meio	das	ações	tomadas	para	a	sua	produção.	Os	números	

são	emanações,	manifestações	e	materializações	da	sua	ideia,	afirma	Groth	(2011).	Ou	seja,	

é	 de	 sua	 “unidade	 imaterial”	 que	 resulta	 a	 continuidade	 de	 suas	 manifestações,	

independente	da	forma	que	toma	e	da	produção	técnica	que	o	envolve.	Essa	substância,	para	

Groth,	 cumpre	 a	 finalidade	 de	 comunicar	 os	 acontecimentos	 da	 cultura	 e	 da	 vida	 à	

sociedade,	de	publicizar	os	bens	imateriais	que	pertencem	ao	mundo	presente	dos	leitores	

de	um	modo	coletivo,	servindo,	assim,	como	mediador	(GENRO	FILHO,	2012).	No	entanto,	é	

só	através	de	sua	materialidade	que	ele	se	realiza	e	é	passível	de	apreensão.	“A	realidade	

ideal	de	um	jornal	só	é	acessível	a	partir	de	suas	manifestações	materiais”	(FIDALGO,	2004,	

p.2-3).	A	forma,	a	produção	técnica,	a	materialização	são	fundamentais	para	a	compreensão	

da	conformação	editorial	do	jornal,	uma	vez	que	dizem	respeito	ao	próprio	dispositivo	que	

envolve	o	discurso	do	jornal.	

Assim,	tem-se,	por	um	lado,	o	“dispositivo	imaterial	jornal”,	que	pode	ser	entendido	

como	 aquele	 caracterizado	 por	 Groth	 (2011)	 como	 tendo	 periodicidade,	 universalidade,	

atualidade	e	publicidade.	Por	outro,	tem-se	o	“dispositivo	material	jornal”,	que	se	caracteriza	

por	 conformar	 o	 texto	 a	 partir	 de	 enquadramentos	 estabelecidos,	 em	 parte,	 pela	

conformação	do	conteúdo	em	seções,	temas	e	na	disposição	hierárquica	–	elementos	visíveis	

nitidamente	no	impresso	e	que	se	refletem	no	jornal	digital,	graças	também	às	origens	do	

ciberjornalismo	como	transposição	deste	(MIELNICZUK,	2003).	

Mesmo	 as	 características	 do	 “dispositivo	 imaterial	 jornal”	 sofrem	 significativas	

alterações	à	medida	que	mudam	as	condições	da	produção	técnica	e	a	maneira	como	ele	se	

materializa.	Periodicidade	e	atualidade	são	características	intrinsecamente	relacionadas	ao	

tempo;	universalidade	e	publicidade,	ao	espaço.	Se	espaço	e	tempo	são	categorias	básicas	

da	existência	humana	(HARVEY,	1992)	e	não	podem	ser	entendidos	a	partir	de	uma	escala	

objetiva,	mas	sim	a	partir	das	práticas	e	 conceitos	que	cada	 formação	social	 incorpora	a	

respeito	 de	 tempo	 e	 espaço,	 tais	 características	 são	 suscetíveis	 a	 alterações	 provocadas	
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pelas	condições	em	que	se	materializam.	O	surgimento	da	internet,	por	exemplo,	acelera	a	

economia	e	as	práticas	sociais,	ao	mesmo	tempo	em	que	o	sistema	socioeconômico	exige	

avanços	 tecnológicos.	 Assim,	 tem-se	 um	 encolhimento	 do	 espaço	 e	 uma	 redução	 dos	

horizontes	 temporais	 a	 um	 ponto	 em	 que	 só	 existe	 o	 presente,	 num	 movimento	 de	

compressão	do	espaço	e	do	tempo	(HARVEY,	1992),	numa	sociedade	24/7	(CRARY,	2014)	

própria	 do	 cenário	 de	 convergência	 (KOLODZY,	 2009).	 As	 noções	 de	 periodicidade,	

atualidade,	universalidade	e	publicidade	são	diferentes	para	um	ciberjornal	nativo	digital	

do	século	XXI	e	para	um	impresso	do	começo	do	século	XX.	Mesmo	Groth	(2011,	p.161)	diz	

que	 a	 frequência	 e	 o	 horário	 de	 publicação	 “dependem,	 entre	 outros	 fatores,	 do	

desenvolvimento	 técnico	 e	 da	 organização	 do	 serviço	 de	 notícias,	 da	 produção	 e	 do	

transporte”.	

Da	mesma	forma,	as	características	do	“dispositivo	material	 jornal”,	sejam	elas	as	

divisões	 por	 seções	 e	 editorias,	 o	 layout	 ou	 a	 disposição	 hierárquica,	 são	 passíveis	 de	

mudança	 à	 medida	 em	 que	 se	 impõem	 avanços	 técnicos	 e	 necessidades	 econômicas.	 A	

digitalização	 reorganizou	 os	 fluxos	 informacionais	 em	 arquiteturas	 hipertextuais	

multidimensionais,	e	passaram	a	surgir	outras	lógicas	que	não	os	modelos	de	configuração	

do	impresso	(GRUSZYNSKI,	2016).	Os	recursos	da	internet	possibilitam	novas	modalidades	

e	 formatos	 de	 comunicação	 em	 rede	 e	 foram	 paulatinamente	 incorporados	 no	

desenvolvimento	de	uma	linguagem	mais	própria	da	internet	(MIELNICZUK,	2003).	Desta	

forma,	nem	mesmo	as	 tradicionais	 características	desse	dispositivo	material	 se	mantêm,	

com	veículos	nativos	digitais,	como	o	Nexo,	subvertendo	a	lógica	de	seções	e	editorias,	com	

a	 invisibilidade	 das	 homepages	 reconfigurando	 a	 disposição	 hierárquica	 e	 com	 a	 nova	

arquitetura	 da	 informação	 e	 a	 ascensão	 dos	 dispositivos	móveis	 colocando	 em	 xeque	 o	

layout	tradicional	do	jornal.	

A	questão	que	se	coloca,	então,	é:	como	pensar,	a	partir	da	noção	de	dispositivo,	um	

nativo	digital	autodefinido	como	jornal?	O	que	significa	ele	se	dizer	“jornal”?	A	que	jornal	

ele	remete	–	ao	dispositivo	imaterial	ou	ao	material?	E	que	características	ele	terá,	então?	

O	 jornal	 nativo	 digital,	 como	 dispositivo	 imaterial,	 deve,	 segundo	 Groth	 (2011),	

pautar-se	pelas	quatro	características	assinaladas.	Elas,	contudo,	não	podem	ser	percebidas	

de	outra	forma	que	não	através	da	materialidade,	afinal	estão	envolvidas	por	um	dispositivo	

material	–	e	 só	assim	existem,	 já	que	para	Charaudeau	(2009)	a	 informação	depende	do	

dispositivo	em	que	é	posta	em	funcionamento	–	e	têm,	assim,	seu	conteúdo	alterado.	Mesmo	

a	percepção	dessas	características	é	modificada	no	momento	em	que	são	envoltas	por	um	

dispositivo	diferente.	

A	 questão	 do	 jornal	 nativo	 digital,	 como	 dispositivo	material,	 parece	 ainda	mais	

complexa.	Por	que	se	denominar	um	jornal	digital	e	não	uma	revista	digital	ou	somente	um	
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site,	por	exemplo?	Se	essa	definição,	tão	importante	por	delinear	o	ethos	do	Nexo,	remete	ao	

jornal	 como	dispositivo	material	 o	 que	 isso	 significa?	De	 fato,	 como	um	 jornal	 impresso	

tradicional,	 o	Nexo	 tem	seções	 (mas	diferentemente	do	 impresso,	 elas	não	equivalente	a	

editorias	dentro	da	redação	nem	a	temas,	como	política	ou	economia),	tem	colunistas,	tem	

uma	hierarquia	na	página	inicial,	tem,	enfim,	elementos	que	poderiam	aproximá-lo	de	um	

jornal.	Mas	qual	a	razão	de	buscar	essa	aproximação?	Por	que	um	nativo	digital	deve	ser	

pensado	a	partir	de	um	impresso?	Se	o	dispositivo	que	envolve	o	texto	é	tão	importante,	a	

ponto	de	não	se	poder	entender	o	conteúdo	sem	a	forma	e	vice-versa,	por	que	remeter	a	

outro	dispositivo,	o	jornal	impresso?	

Entende-se	que	as	questões	aqui	colocadas	pra	reflexão	são	relevantes	não	só	para	

o	 prosseguimento	 da	 pesquisa	 do	 autor,	 como	 também	 para	 se	 refletir	 sobre	 a	 própria	

pesquisa	do	ciberjornalismo	e	dos	veículos	nativos	digitais.	
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COMUNICAÇÃO	E	ESTUDOS	CULTURAIS:	UM	
PANORAMA	DAS	PESQUISAS	PUBLICADAS	NOS	
GP´S	DOS	ANAIS	DA	INTERCOM	2016	
	
Caroline	Roveda	Pilger1		
	
Palavras-chave		
Estudos	Culturais.	Comunicação.	Intercom	2016.	Anais.	Grupos	de	pesquisa.			

Introdução	

Este	trabalho	tem	o	objetivo	de	analisar	as	pesquisas	publicadas	nos	Anais	do	XXXIX	

Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	da	 Intercom2,	 realizado	em	2016,	para	

verificar	quantos	deles	se	utilizam	ou	se	aproximam	dos	Estudos	Culturais.	O	levantamento	

foi	 realizado	 de	 forma	 quantitativa	 e	 após	 foi	 feita	 uma	 breve	 análise	 das	 pesquisas	

desenvolvidas,	 levando	 em	 consideração	 as	 temáticas	 propostas	 e	 os	 principais	 autores	

utilizados	pelos	pesquisadores	em	Comunicação.		

Fundamentação	teórica:	o	campo	dos	Estudos	Culturais	

Em	suas	reflexões,	Hall	(1997)	aponta,	reiteradamente,	para	a	importância	de	nos	

ocuparmos	com	a	“esfera	cultural”	em	nossas	investigações	e	nos	ajuda	a	entender	por	que	

as	questões	culturais	ocupam	cada	vez	mais	o	centro	dos	debates	sobre	as	políticas	públicas.	

No	 núcleo	 dessa	 questão,	 diz	 ele,	 “está	 a	 relação	 entre	 cultura	 e	 poder.	 Quanto	 mais	

importante	–	mais	‘central’	–	se	torna	a	cultura,	tanto	mais	significativas	são	as	forças	que	a	

governam,	moldam	e	regulam”	(HALL,	1997,	p.	40).	No	que	tange	à	relação	cultura	e	poder,	

Costa	(2002)	afirma	que	é	na	cultura	que	se	dá	a	luta	pela	significação,	na	qual	os	grupos	

subordinados	tentam	resistir	à	imposição	de	significados	que	sustentam	os	interesses	dos	

grupos	dominantes.		

Os	 Estudos	 Culturais	 são	 um	 campo	 de	 estudo	 e	 pesquisa	 onde	 permite-se	 o	

cruzamento	de	teorias,	ou	seja,	permite-se	olhar	para	um	fenômeno	não	preso	a	um	conceito	

ou	a	uma	disciplina,	mas	utilizando	metodologias	de	diversos	campos	do	pensamento	com	

o	 objetivo	 de	 estudar	 os	 aspectos	 culturais	 da	 sociedade,	 por	meio	 da	 interação	 dessas	

disciplinas	(ESCOSTEGUY,	2011).		

																																																													
1	Doutoranda	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	UFRGS,	na	linha	de	pesquisa	
Mediações	e	Representações	Culturais	e	Políticas.	Professora	orientadora	Dra.	Ana	Cláudia	Gruszynski.	E-mail:	
carolpilger@gmail.com.	
2	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação.		
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Conforme	 aponta	 Costa	 (2002,	 p.	 2),	 hoje	 os	 Estudos	 Culturais	 vêm	 sendo	

frequentemente	descritos	como	uma	“pós-disciplina”,	em	que	 filiações	 teóricas	de	várias	

áreas	distintas	têm	possibilitado	uma	crítica	cultural	incisiva,	cujo	ponto	em	comum	é	uma	

“guerra	 contra	 os	 cânones”.	 	 De	 acordo	 com	 a	 autora,	 as	 análises	 nos	 Estudos	 Culturais	

atualmente	têm	contemplado	uma	ampla	e	variada	gama	de	problematizações,	dentre	as	

quais	 se	 destacam	 questões	 de	 identidade	 e	 cultura	 nacional,	 etnia,	 raça,	 gênero,	

sexualidade,	 como	 também	 reflexões	 e	 debates	 sobre	modernidade	 e	 pós-modernidade,	

quanto	sobre	pós-colonialismo	e	globalização.	Assim	como	Hall	(2006),	Costa	afirma	que	

“hoje	 o	 foco	 central	 das	 discussões	 deste	 campo	 pós-disciplinar	 é	 o	 da	 constituição	 das	

identidades	culturais”	(2002,	p.	3).		

Segundo	 Costa	 (2002),	 atualmente	 grande	 parte	 dos	 investimentos	 de	 pesquisa	

nesta	área	está	sendo	dirigida	às	análises	dos	artefatos	culturais	midiáticos.	Isto	decorre	da	

compreensão	 de	 que	 os	 locais	 da	 cultura	 onde	 o	 poder	 se	 exercita	 e	 organiza,	 como	

comerciais	 televisivos,	 programas	 de	 TV,	 jornais,	 filmes,	 revistas,	 anúncios,	 livros,	

videogames,	entre	outros,	são	“espaços	que	educam,	praticando	pedagogias	culturais	que	

moldam	a	conduta	das	pessoas”	(COSTA,	2002,	p.	4).		

Conforme	Ortiz	(2004,	p.	121),	em	termos	de	Brasil,	os	Estudos	Culturais	parecem	

estar	 penetrando	 “pelas	 bordas”.	 Utilizando-se	 de	 uma	 expressão	 de	 Pierre	 Bourdieu,	 o	

autor	 afirma	 que	 eles	 parecem	 estar	 na	 “periferia	 do	 campo	 hierarquizado	 das	 ciências	

sociais,	 particularmente	 nas	 escolas	 de	 comunicação”,	 o	 que	 explicita,	 segundo	 Ortiz,	 o	

conservadorismo	 de	 outras	 disciplinas	 como	 literatura,	 antropologia	 e	 sociologia,	 por	

exemplo.	 Porém,	mesmo	 que	 as	 escolas	 de	 comunicação	 pareçam	 estar	mais	 abertas	 às	

pesquisas	no	campo	dos	Estudos	Culturais,	Ortiz	(2004,	p.	121)	realiza	uma	crítica	quando	

alerta	para	o	fato	de	que	“nenhuma	delas	se	propõe	a	modificar	o	seu	estatuto	institucional”.	

Para	o	autor,	os	textos	são	lidos	e	os	autores	cultivados,	porém	não	há	qualquer	ameaça	de	

mudança,	reflexão	ou	transformação	no	que	se	refere	ao	conceito	de	“comunicação”	como	

área	específica	de	conhecimento.	

Metodologia:	o	caminho	trilhado	

O	 congresso	 da	 Intercom	 é	 um	 importante	 evento	 na	 área	 da	 Comunicação	 que	

abrange	 pesquisas	 realizadas	 em	 todo	 o	 Brasil	 e,	 eventualmente,	 na	 América	 Latina.	 A	

escolha	pela	análise	deste	evento	se	deu	pelo	fato	de	sua	abrangência	em	nível	nacional,	de	

sua	 interdisciplinaridade	 e	 pela	 variedade	 de	 grupos	 de	 pesquisa	 vinculados	 à	 área	 da	

Comunicação.	O	congresso	possui	três	divisões:	o	Expocom,	o	Intercom	Júnior	e	os	Grupos	

de	Pesquisa	(GPs).	Neste	resumo	serão	analisados	apenas	os	trabalhos	dispostos	nos	GPs,	
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pois	é	de	interesse	analisar	a	produção	da	pesquisa	em	Comunicação	e	Estudos	Culturais	

em	nível	de	pós-graduação.	

Mais	da	metade	dos	trabalhos	analisados	nos	Anais	se	auto-intitulou	como	Estudos	

Culturais,	porém,	mesmo	assim,	além	da	explicitação	clara	e	objetiva	de	que	a	pesquisa	fazia	

parte	do	campo,	 foi	 levado	em	consideração	alguns	aspectos	para	que	se	categorizasse	o	

trabalho	como	Estudos	Culturais,	são	eles:	a	temática	abordada,	ou	seja,	se	haviam	aspectos	

culturais	no	desenvolvimento	do	trabalho	e	se	sim,	se	a	cultura	era	a	perspectiva	principal	

para	 a	 análise	 do	 objeto	 empírico;	 e	 a	 fundamentação	 teórica	 ou	 metodológica	 e	 a	

perspectiva	conceitual	de	cultura,	ou	seja,	se	os	trabalhos	que	tratavam	de	analisar	aspectos	

culturais	 da	 sociedade,	 o	 realizavam	 sob	 o	 viés	 dos	 Estudos	 Culturais,	 levando	 em	

consideração	aspectos	particulares	à	área,	principalmente	quanto	ao	seu	caráter	político	e	

não	 hegemônico,	 conforme	 explicitado	na	 fundamentação	 teórica.	O	 processo	 de	 análise	

ocorreu	da	seguinte	forma:	foram	lidos	os	resumos	dos	artigos	e	as	palavras-chaves,	e	se	os	

mesmos	se	aproximassem	dos	Estudos	Culturais,	era	realizada	a	leitura	do	texto	completo.		

Resultados:	o	cenário	dos	trabalhos	na	Intercom	

No	 ano	 de	 2016	 o	 Encontro	 dos	 Grupos	 de	 Pesquisa	 da	 Intercom	 (GPs)3	 teve	 a	

participação	de	1.331	trabalhos,	dentre	os	quais	 foi	possível	 identificar	110	relacionados	

efetivamente	com	os	Estudos	Culturais,	outros	115	com	aproximações	ao	campo	e	1.106	

sem	aproximações	ou	relação	efetiva	(ver	Quadro	1	–	Apêndices).	

As	pesquisas	publicadas	nos	Anais	dos	GPs	são	divididas	em	8	Divisões	Temáticas	

(DTs).	 Além	 de	 verificar	 a	 totalidade	 de	 trabalhos	 com	 Estudos	 Culturais,	 realizamos	 o	

levantamento	da	quantidade	de	trabalhos	por	Divisão	Temática	(ver	Quadro	2-	Apêndices).	

Neste	 recorte	 foi	possível	perceber	que	a	DT	que	mais	obteve	participação	de	pesquisas	

vinculadas	 aos	Estudos	Culturais	 foi	 a	 de	 Interfaces	Comunicacionais,	 com	40	 trabalhos,	

seguida	de	Estudos	Interdisciplinares,	com	22	trabalhos	e	Comunicação	Audiovisual,	com	

19.	A	DT	que	menos	teve	a	participação	dos	Estudos	Culturais	foi	a	de	RP	e	Comunicação	

Organizacional,	com	um	trabalho,	seguida	de	Multimídia,	com	dois,	e	PP,	com	cinco,	o	que,	

particularmente,	 gerou	 certa	 surpresa,	 dada	 a	 relevante	 quantidade	 de	 estudos	 que	

analisam	as	representações	 identitárias	culturais	em	campanhas	e	anúncios	publicitários	

atualmente.		

Já	em	um	terceiro	recorte,	mais	focado,	analisamos	cada	um	dos	GPs	disponíveis	em	

cada	Divisão	Temática	e	realizamos	o	levantamento	de	quantos	trabalhos	haviam	em	cada	

uma	delas	(ver	Quadro	3	–	Apêndices).	Distribuídos	entre	as	8	DTs,	o	evento	dispõe	de	32	
																																																													
3Anais	 disponíveis	 em:	 <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/lista_GPs.htm	 -	 anais	 intercom	
2016>.	Acesso	em:	3	jul.	2017.		
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GPs.	O	GP	que	mais	teve	trabalhos	com	Estudos	Culturais	foi	o	de	Comunicação	e	Culturas	

Urbanas	(DT-6	Interfaces	Comunicacionais)	com	19	trabalhos,	os	quais	giraram	em	torno	

das	 temáticas,	 de	 uma	 forma	 geral:	 disputas	 e	 reivindicações	 identitárias,	 hibridismos	

culturais,	resistência	à	cultura	hegemônica,	mediações	culturais,	entre	outras.		

O	GP	de	Comunicação	e	Educação	teve	9	trabalhos	e	o	GP	de	Comunicação,	Imagens	

e	Imaginários	teve	8.	Todos	os	demais	GPs	obtiveram	de	1	a	6	trabalhos.	O	único	GP	que	não	

possuiu	 nenhum	 trabalho	 vinculado	 aos	 Estudos	 Culturais	 ou	 com	 alguma	 aproximação	

breve	 foi	 o	 de	 Conteúdos	 Digitais	 e	 Convergências	 Tecnológicas,	 oriundo	 da	 DT	 5	 –	

Multimídia.		

De	uma	maneira	geral	as	temáticas	desenvolvidas	giraram	em	torno	de	contextos	de	

produção	e	recepção;	identidade	(mulheres,	negros,	LGBTTT,	jovens);	diversidade	sexual;	

gênero;	 mediações	 culturais;	 codificação/decodificação;	 culturas	 locais	 e	 globais,	

mediações;	 globalização;	 pós-modernidade,	 entre	 outros.	 E	 os	 autores	 mais	 utilizados	

foram:	Stuart	Hall,	Zygmunt	Bauman,	Raymond	Willians,	Néstor	Garcia	Canclini,	Douglas	

Kellner,	Clifford	Geertz,	Terry	Eagleton,	Hommi	Bhabha,	Renato	Ortiz,	Guilhermo	Orozco,	

Richard	 Johnson,	Ana	Carolina	Escosteguy,	Armand	Matterlart,	 Judith	Butler,	 Joan	 Scoot,	

entre	outros.		

Podemos	perceber,	assim	como	afirmam	Hall,	Costa	e	demais	autores	da	área,	que	

as	principais	temáticas	vinculadas	aos	Estudos	Culturais	também	são	recorrentes	na	área	

de	 Comunicação,	 quando	 as	 pesquisas	 se	 focaram,	 principalmente,	 nas	 questões	 das	

identidades	 culturais	 e	 representações	 dessas	 identidades	 na	 mídia,	 como	 também	

reflexões	e	debates	sobre	modernidade	e	pós-modernidade,	e	globalização.	

Considerações	finais	

Percebeu-se	que	em	algumas	áreas	como	nas	DTs	de	Estudos	Interdisciplinares	e	

Interfaces	Comunicacionais,	que	permitem	uma	diversidade	maior	de	trabalhos	e	temáticas,	

os	Estudos	Culturais	foram	bem-vindos,	como	se	esperava,	justamente	pela	identificação	e	

aproximação	já	estabelecida	desses	Grupos	de	Pesquisa	com	a	área	de	estudos	da	cultura.	

Algumas	Divisões	Temáticas	mostraram-se	mais	conservadoras	no	sentido	de	inserção	na	

interdisciplinaridade,	 como	 o	 GP	 de	 Produção	 Editorial,	 por	 exemplo,	 que	 não	 obteve	

nenhuma	pesquisa	na	área	da	cultura,	assim	como	o	de	Relações	Públicas	e	Comunicação	

Organizacional.	Os	autores	utilizados	giraram	em	torno	dos	clássicos	do	Estudos	Culturais	

britânicos	e	latino-americanos.	Uma	questão	percebida	durante	a	análise	dos	Anais	e	que	

dificulta	o	mapeamento	dos	trabalhos,	é	que	alguns	deles,	que	fizeram	parte	dos	Estudos	

Culturais,	não	determinavam	isso	em	seus	resumos	ou	palavras-chaves,	o	que	pode	ser	um	
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problema,	 principalmente	 para	 quem	 realiza	 levantamentos	 por	 meio	 de	 softwares	 de	

busca.		
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APÊNDICES	

Quadro	1	-	Levantamento	total	

Fonte:	Elaborado	pela	autora.	
	

	
Quadro	2	-	Uso	de	Estudos	Culturais	nos	trabalhos	por	Divisão	Temática	(DT)	

DT	1	–	JORNALISMO	 9	TRABALHOS	
DT	2	–	PUBLICIDADE	E	PROPAGANDA	 5	TRABALHOS	
DT	3	–	RELAÇÕES	PÚBLICAS	E	COMUNICAÇÃO	ORGANIZACIONAL	 1	TRABALHO	
DT	4	–	COMUNICAÇÃO	AUDIOVISUAL	 19	TRABALHOS	
DT	5	–	MULTIMÍDIA	 2	TRABALHOS	
DT	6	–	INTERFACES	COMUNICACIONAIS		 40	TRABALHOS	
DT	7	–	COMUNICAÇÃO,	ESPAÇO	E	CIDADANIA	 12	TRABALHOS	
DT	8	–	ESTUDOS	INTERDISCIPLINARES		 22	TRABALHOS	

Fonte:	Elaborado	pela	autora	

Quadro	3	-	Por	Grupo	de	Pesquisa	(GP)	

TOTAL	TRABALHOS	GPs	ANAIS	INTERCOM	2016	 1.331	
ESTUDOS	CULTURAIS	 110	
APROXIMAÇÃO/INSPIRAÇÃO	 115	
SEM	ESTUDOS	CULTURAIS	 1.106	
E.C	+	APROXIMAÇÃO/INSPIRAÇÃO	 225	
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DT	–	GP	 TOTAL	DE	
TRABALHOS	

ESTUDOS	
CULTURAIS	

APROXIMAÇ
ÃO/INSPIRA
ÇÃO	

SEM		
ESTUDOS	
CULTURAIS	

DT1	–	GP	Gêneros	Jornalísticos	 20	 1	 3	 16	
DT1	–	GP	História	do	Jornalismo	 26	 1	 3	 22	
DT1	–	GP	Jornalismo	Impresso	 37	 2	 8	 27	
DT1-	GP	Teoria	do	Jornalismo	 65		 4	 1	 60	
DT1	–	GP	Telejornalismo		 37	 1	 2	 34	
DT2	–	GP	Publicidade	e	Propaganda	 76	 5	 6	 65	
DT3	–	GP	RP	e	Comunicação	
Organizacional	 59	 1	 5	 53	

DT	4	–	GP	Cinema	 77	 3	 7	 67	
DT4	–	GP	Ficção	Seriada	 35	 6	 3	 26	
DT4	–	GP	Fotografia	 35	 0	 1	 34	
DT4	–	GP	Rádio	e	Mídia	Sonora	 56	 5	 1	 50	
DT4	–	GP	Estudos	de	Televisão	e	
Televisualidade	 41	 5	 3	 33	

DT5	–	GP	Cibercultura	 76	 2	 3	 71	
DT5	–	GP	Conteúdos	Digitais	e	
Convergências	Tecnológicas	 50	 0	 0	 50	

DT5	–	GP	Games	 31	 0	 1	 30	
DT6	–	GP	Comunicação	e	Culturas	
Urbanas	 65	 19	 15	 31	

DT6	–	GP	Comunicação	e	Educação	 83	 9	 9	 65	
DT6	–	GP	Comunicação	e	Esporte	 50	 6	 2	 42	
DT6	–GP	Comunicação,	Ciência,	Meio	
Ambiente	e	Sociedade	 30	 0	 1	 29	

DT6	–	GP	Comunicação,	Música	e	
Entretenimento	 40	 6	 4	 30	

DT6	–GP	Produção	Editorial		 28	 0	 1	 27	
DT7	–GP	Comunicação	e	
Desenvolvimento	Regional	e	Local	 21	 4	 2	 15	

DT7	–GP	Comunicação	para	a	Cidadania	 52	 5	 9	 38	
DT7	–GP	Geografias	da	Comunicação	 23	 1	 2	 20	
DT7	–	GP	Mídia,	Cultura	e	Tecnologias	
Digitais	na	América	Latina	 22	 2	 5	 15	

DT8	–GP	Comunicação,	Imagens	e	
Imaginários		 44	 8	 6	 30	

DT8	–GP	Comunicação,	Mídias	e	
Liberdade	de	Expressão	 22	 2	 2	 18	

DT8	–GP	Economia	Política	da	
Informação,	Comunicação	e	Cultura		 26	 2	 2	 22	

DT8	–GP	Folkcomunicação,	Mídia	e	
Interculturalidade	 17	 6	 3	 8	

DT8	–GP	Políticas	e	Estratégias	de	
Comunicação	 26	 0	 1	 25	

DT8	–GP	Semiótica	da	Comunicação	 35	 0	 1	 34	
DT8	–GP	Teorias	da	Comunicação	 26	 4	 3	 19	

Fonte:	Elaborado	pela	autora.		
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A	 ESCUTA	 E	 A	 PRODUÇÃO	 MUSICAL	 COMO	
PRÁTICAS	 DE	 CONSUMO	 CULTURAL	 NA	 CENA	
RAP	PORTO	ALEGRENSE	
Dulce	Mazer1	

Palavras-chave		
Comunicação.	Consumo	cultural.	Música.	Mídia.	Audiência.	

Introdução	

Através	 do	 estudo	 da	 cultura	 hip-hop	 na	 capital	 gaúcha2,	 proponho	 pensar	 as	

práticas	de	escuta	musical	na	cultura	digital	como	um	processo	ativo	de	produção,	que	por	

sua	 vez	 é	 parte	 do	 consumo	 cultural	 e	midiático	 de	música	 para	 além	 de	 seus	 aspectos	

puramente	sonoros	(SCHAEFER,	1967),	ou	da	escuta	casual,	semântica	e	reduzida	(CHION,	

1992).	 O	 destaque	 para	 “ativo”	 é	 uma	 provocação	 sobre	 o	 estatuto	 do	 receptor,	

protagonizando	um	salto	histórico	em	relação	a	teorias	como	a	da	Agulha	Hipodérmica,	das	

Perspectivas	 Culturais	 de	 Audiência	 (McQUAIL,	 1993)	 e	 recorda	 a	 teoria	 dos	 Usos	 e	

Gratificações,	que	define	o	receptor	como	ativo	ao	romper	com	o	paradigma	de	passividade	

–	 antes	 evidenciado	 como	 etapa	 final	 do	 processo	 comunicacional.	 Enquanto	 os	 estudos	

sobre	audiências	avançavam,	surgia	“De	los	Medios	a	las	Mediaciones”	(MARTÍN-BARBERO,	

1987),	proposta	de	reordenação	comunicacional	desde	as	mediações	e	os	sujeitos	que	só	

dez	 anos	 depois	 seria	 traduzido	 (MARTÍN-BARBERO,	 1997),	 enquanto	 Lopes	 (1993)	 já	

questionava	a	relação	entre	efeitos,	passividade	e	audiência.		

Meu	 viés	 surge	 da	 discussão	 conceitual	 entre	 recepção	 e	 consumo	na	 cultura	 da	

convergência,	 na	 qual	 reflito	 sobre	 consumidores,	 receptores3,	 audiências4,	 públicos5,	

ouvintes,	 fãs6	 de	música	 como	 sinônimos	 de	 audiências	musicais,	 e	 sua	 relação	 com	 os	

meios,	 plataformas	 sonoras	 e	 de	 escuta	 musical	 em	 processos	 de	 consumo	 cultural	 e	

midiático,	atravessados	pela	internet	e	por	tecnologias	digitais.	

Hoje	 é	 possível	 pensar	 em	 um	 novo	 estatuto	 da	 audiência	 musical,	 já	 que	 a	

digitalização	 possibilita	 formas	 outras	 de	 consumo	 da	 música	 (CASTRO,	 2004),	 uma	

																																																													
1	Doutoranda	(8º	sem.)	no	PPGCOM/UFRGS;	mazerdulce@yahoo.com.br	
2	Integra	o	projeto	de	tese	“Racionalidades	do	consumo	musical:	práticas	culturais	 juvenis	na	cena	rap	porto	
alegrense,	sob	orientação	da	profa.	Dra.	Karla	Müller.	
3	Para	uma	revisão	do	conceito	e	da	tradição	de	estudos	que	abarcam	o	sujeito	e	o	processo,	ver:	Jacks	(2015).	
4	Para	uma	revisão	mais	ampla	do	conceito	de	audiência,	ver:	Repoll	(2010);	e	de	audiência	em	convergência,	
ver:	Coruja	(2017).	
5	Para	uma	revisão	teórica	(não	dedicada	aos	públicos	em	convergência),	ver:	Babo	(2013).	
6	Para	uma	revisão	sobre	os	estudos	de	fãs	e	sua	relação	com	os	estudos	de	recepção,	ver:	Costa	(2017,	no	prelo).	
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apropriação	social	das	novas	tecnologias	de	informação	que	reconfigura	as	relações	entre	

produtores	e	público.	Por	isso,	na	cultura	digital	o	consumo	de	música	é	um	processo	amplo	

que	 dá	 conta	 da	 fruição	 e	 da	 produção	musicais,	 na	 qual	 os	 consumidores	 são	 também	

produtores,	estendendo	suas	ações	tradicionais.		

Nomenclaturas	e	desatinos:	o	estatuto	da	audiência	musical	

As	 audiências	 em	 convergência	 nos	 levam	 a	 um	 paradoxo,	 pois	 recolocam	 a	

“instância	da	recepção”	(JACKS,	2015)	e	seus	estudos	em	evidência,	enquanto	nos	obrigam	

a	redefinir	o	conceito	de	receptor	e	audiência,	entre	outros	que	se	relacionam,	ancorados	

em	processos	comunicativos	cada	vez	mais	sofisticados.	Deste	viés,	a	audiência	é	complexa,	

identitária	 (LOPES,	 1993).	 Mas	 o	 termo	 recepção	 vem	 sendo	 criticado	 e	 carece	 de	

substitutos	que	deem	conta	das	amplas	práticas	dos	sujeitos	comunicantes,	“(...)	sendo	que	

agora	 há	 necessidade	 de	 incluir	 a	 participação	 mais	 efetiva	 do	 receptor	 no	 âmbito	 da	

produção.”	(JACKS,	2015,	p.	241).	Nesse	curso,	o	consumidor	foi	designado	de	prossumidor7	

(TOFFLER,	1980;	MAZER;	NASCIMENTO,	2016).	

A	reconfiguração	das	audiências,	para	além	da	mera	interatividade,	acontece	através	

de	mudanças	 culturais,	 que	 escapam	 ao	 aspecto	 instrumental	 das	 tecnologias	 e	 supõem	

aprendizagens	e	vontades	explícitas	dos	sujeitos	que	 interagem	(OROZCO-GÓMEZ,	2010)	

em	um	sentido	amplo	de	interatividade,	compreendendo	a	convergência	não	apenas	como	

tecnológica,	mas	cultural,	cognoscitiva,	linguística,	situacional	e	estética	(OROZCO-GÓMEZ,	

2011).	Por	isso	mesmo	é	que	a	recepção,	seja	como	processo	comunicacional,	como	vertente	

de	estudos	ou	nomenclatura,	“já	não	alcança”	as	atuais	relações	estabelecidas	entre	meios	e	

audiências	frente	aos	processos	de	convergência	midiática	(JACKS,	2015).		

A	 partir	 do	 reordenamento	 de	 audiências	 televisivas,	 Orozco-Gómez	 propõe	 que	

sujeitos	em	contato	com	mídias	e	tecnologias	de	comunicação	são	“consumidores	ativos”	

(2011),	 diferenciando	 o	 consumo	 ampliado	 da	 verdadeira	 produção.	 Nesta	 perspectiva,	

haveria	nuances	entre	o	que	se	produz	na	esfera	cultural	para	os	consumidores	e	o	que	o	

consumidor	cultural	produz.	Para	Orozco-Gómez	(2011)	e	García	Canclini	(2012;	2015),	os	

estudos	de	consumo	cultural	costumam	estar	focados	no	quanto,	não	em	como	ou	porque	

se	consome,	menos	ainda	no	modo	de	produção	derivado.	A	compreensão	das	audiências	

na	relação	com	plataformas	sonoras	e	musicais	estaria	em	questões	mais	elaboradas	sobre	

o	consumo	cultural	e	midiático	da	música,	 focada	no	modo	como	esse	processo	as	 leva	a	

“competências	 culturais”	 (MARTÍN-BARBERO,	 1997),	 em	 condições	 de	 produzir	música,	

sem	deixar	de	serem	consumidores.	Mas	quase	não	há	estudos	focados	em	práticas	culturais	
																																																													
7	 Para	 Toffler	 (1980),	 o	 prosumer	 caracteriza	 pessoas	 que	 produzem	muitos	 dos	 seus	 produtos	 e	 serviços	
consumidos.	
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que	tentem	dar	conta	de	matizes	entre	produção	e	consumo	por	parte	das	audiências.	Fica	

difícil	 separar	 esse	 processo	 em	 etapas	 distintas	 nos	 casos	 em	 que	 a	 exposição	 é	

multimidiática.		

A	exceção	são	os	estudos	de	fãs,	conforme	Costa	(2017,	no	prelo),	que	reconhecem	

a	produção	dos	fãs	e	seu	processo	de	participação	como	marca	de	manifestação	cultural,	

assim	como	de	produção	oficial	através	da	apropriação	pelas	empresas.	Com	a	transição	da	

visão	do	fã	(tratado	como	passivo)	em	“autor”,	sua	produção	midiática	já	não	pode	ser	vista	

apenas	com	a	lente	da	recepção.	O	mesmo	vale	para	o	consumo	de	alguns	gêneros	musicais,	

cuja	produção	é	independente,	artesanal	e	cotidiana.	E	as	práticas	produtivas	de	fãs	em	geral	

e	de	fãs/consumidores	musicais	são	bastante	próximas,	principalmente	em	gêneros	como	o	

rap	e	a	música	eletrônica.		

Na	cultura	hip-hop	o	usuário	se	reinventa	quanto	ao	consumo	de	mídias	musicais	e	

em	plataformas	multimidiáticas.	Mas	a	condição	comunicacional	atual	não	anula	a	anterior,	

incorporando	 dimensões	 em	 um	 continuum	 no	 trânsito	 das	 audiências,	 nunca	 passivas,	

sempre	 produtoras,	 “ainda	 que	 não	 necessariamente	 criativas	 ou	 críticas”	 (OROZCO-

GÓMEZ,	2011,	p.	389-390,	trad.	minha).	Assim,	as	tradicionais	formas	de	escuta	vão	sendo	

potencializadas	junto	a	outras:	“Sites	de	distribuição	de	música	digital	proliferam	na	rede	e	

atraem	milhões	de	usuários.”	(CASTRO,	2004,	p.	9);	aplicativos	disponibilizam	beats	para	

edição	caseira;	rappers	intercambiam	canções	produzidas	em	seus	computadores,	grupos	

compartilham	cyphers	nas	redes	sociais.	Mas	a	escuta	de	uma	canção	de	Sabotage	no	celular	

via	Spotify	não	se	configura	como	a	audiência	em	um	show	de	Negra	Jaque	ao	vivo	em	uma	

praça	 pública	 da	 cidade.	 As	 diversas	 experiências	 de	 consumo	musical	 são	 dinâmicas	 e	

transitórias,	mas	fazem	com	que	a	audiência	reflita	sobre	suas	práticas	e	competências.		

Os	 informantes	 da	 pesquisa	 creem	 que,	 se	 algum	 conhecido	 seu	 produz	 rap,	

qualquer	pessoa	pode	fazê-lo.	Então,	seu	consumo	é	entendido	como	o	modo	de	se	apropriar	

de	ritos,	meios	e	tecnologias	para	a	escuta	musical	e	seu	uso	no	cotidiano.	Na	cultura	hip-

hop	é	quase	impossível	abordar	a	escuta	sem	pensar	na	produção	musical.	Isso	porque	o	

rap	 se	 origina	 no	 Do-it-yourself	 (DIY,	 ou	 faça	 você	 mesmo),	 uma	 lógica	 de	 baixa	

especialização	e	habilidades	múltiplas	(LEADBEATER;	OAKLEY,	1999),	na	qual	os	usuários	

são	MCs,	 rappers	 e	 produtores	 culturais,	 misturando	 subsetores	 artísticos	 e	 desafiando	

lógicas	 tradicionais	 de	 produção.	 As	 práticas	musicais	 na	 produção	 de	 rap	 são	 bastante	

simples,	com	poucos	equipamentos	eletrônicos/digitais	e	quase	nenhuma	habilidade	prévia	

com	instrumentos	musicais	ou	técnicas	vocais,	o	que	permite	que	muitos	dos	apreciadores	

do	gênero	se	envolvam	na	produção	de	forma	armadora	ou	profissional.		

Por	isso	a	audiência	não	é,	mas	ela	está	em	escuta,	enquanto	interage	socialmente	

em	 particularidades	 experimentadas	 com/através	 dos	 diferentes	 meios.	 O	 sujeito	 em	
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contato	 com	 a	 música,	 seja	 em	 processos	 de	 consumo	 cultural,	 ou	 especificamente8	

midiático	(escuta	por	aplicativos,	visualização	de	videoclipes	no	YouTube,	etc),	é	um	tipo	

particular	de	audiência,	 interessado	em	uma	 forma	ritualística,	 sistemática,	 repetitiva	de	

ouvir	 música	 em	 plataformas	 digitais,	 mas	 que	 a	 partir	 das	 competências	 da	 escuta	

(incluindo	a	apreciação	audiovisual)	é	capaz	de	reordenar-se	como	produtor	musical,	ou	na	

proposição	de	Orozco-Gómez	(2011),	ser	um	consumidor	ativo.		

Conclusão:	das	práticas	de	escuta	ao	artifício	da	produção	musical	

Como	 um	 processo	 complexo,	 no	 consumo	 musical	 o	 sujeito	 é	 um	 produtor	 de	

sentidos,	 que	 a	 partir	 da	 apropriação	 e	 usos	 dos	 produtos	 culturais	 constrói	 seu	

entendimento	 de	mundo	 (MAZER,	 2015).	 Desde	 tal	 identificação,	 o	 usuário	 se	 apropria	

também	das	mídias	para	a	produção	de	conteúdos	musicais.	Como	afirmou	Orozco-Gómez,	

que	 o	 consumo	 ampliado:	 “(...)	 sirva	 para	 criar,	 para	 produzir,	 para	 situar-se	 como	

audiências	em	uma	dimensão	de	interlocução	com	maior	liderança,	onde	a	criação	própria	

seja	 detonante	 de	 outras	 comunicações	 em	 uma	 espiral	 ascendente	 de	 criatividade	 e	

empoderamento”.	(2011,	p.	381,	trad.	minha).	

Com	os	avanços	do	capitalismo	cognitivo	e	informacional,	o	uso	de	tecnologias	de	

comunicação	 e	 produção	 cultural	 por	 amadores	 permite	 o	 acesso	 a	 informações	 e	 a	

circulação	de	produções	próprias.	Quanto	mais	amadores	produzem	certo	tipo	de	música,	

mais	pessoas	podem	ouvi-lo	 e	 outros	mais	podem	querer	 tornar-se	 artistas.	Além	disso,	

novos	 e	 mais	 consumidores	 têm	 acesso	 ao	 gênero,	 ampliando	 o	 espectro	 de	 gosto	

compartilhado.	Vive-se	um	novo	paradigma,	que	resulta	na	precarização	do	trabalho,	nas	

distintas	 e	 desiguais	 condições	 de	 consumo,	 mas	 também	 em	 inovações	 aos	 modos	

consagrados	de	 fazer	negócios	e	cultura.	As	produtoras	 independentes,	por	exemplo,	em	

geral	 estabelecem	 relações	 comerciais	 distintas	 entre	 produção/distribuição	 (NEGUS,	

2011),	mas	no	 rap,	 as	práticas	 são	baseadas	no	domínio	de	 competências	 em	diferentes	

etapas	 produtivas,	 de	 forma	 que	 muitas	 das	 produções	 são	 caseiras	 ou	 se	 dão	 entre	

parceiros	(escambo).		

Ao	se	apropriar	da	música	e	de	tecnologias	de	produção	musical,	o	rapper	se	“insere”	

no	mercado	independente.	O	consumo	cultural	e	midiático	de	música	serve	para	pensar	e	

agir.	Por	isso	a	escuta	e	a	produção	são	partes	de	um	mesmo	processo	em	que	a	audiência	é	

mais	ativa	do	que	nunca.		
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O	LUGAR	DO	FANDOM	TRANSCULTURAL	NO	
PROCESSO	PRODUTIVO	DAS	INDÚSTRIAS	
CULTURAIS:	REFLEXÕES	A	PARTIR	DA	
AMÉRICA	LATINA	
	
Eloy	Santos	Vieira1		
	
Palavras-chave		
Fandom.	Indústrias	Culturais.	Mediações.	Estudos	de	Fãs.	América	Latina.			
	

A	ideia	do	projeto	do	doutorado	surgiu	exatamente	a	partir	de	um	modelo	 inicial	

lançando	na	dissertação	do	mestrado	no	qual	o	esquema	(abaixo)	representaria	o	processo	

produtivo	 das	 indústrias	 culturais	 proposto	 a	 partir	 de	 um	 estudo	 de	 caso	 sobre	 fãs	

brasileiros	da	série	britânica	Doctor	Who2.		

Gráfico	1	-	O	lugar	do	fã	dentro	do	processo	produtivo	das	indústrias	culturais	no	contexto	da	
cultura	da	convergência	

	

Fonte:	Elaboração	própria	
	

No	gráfico,	vemos	que	o	processo	de	produção	é	cíclico	e	liderado	pelas	“Indústrias	

Culturais”	responsáveis	pelos	produtos	culturais	com	objetivo	final	de	gerar	lucro	a	partir	

da	geração	do	“Valor	Econômico”.	E,	já	que	passamos	pela	questão	do	lugar	do	fã,	vemos	o	

“Fandom”	situando-se	este	contexto	da	produção	(“Indústrias	Culturais”)	e	o	do	consumo	

(“Audiência”)	que	também	engloba	a	categoria	dos	fãs.	É	a	partir	do	“Fandom”	que	o	“Valor	

Simbólico”	 é	 agregado	 aos	 produtos	 culturais	 oriundos	 das	 indústrias	 culturais	 e	 o	

“Fandom”	assume	o	papel	de	“guia	de	consumo”	ao	indicar	ao	grande	público	as	“melhores”	

formas	de	se	consumir	o	que	foi	produzido	pelas	indústrias	culturais.	Esse	“Valor	Simbólico”	

																																																													
1	Doutorando	em	Ciências	da	Comunicação	pelo	Programa	de	Pós	Graduação	em	Ciências	da	Comunicação	da	
Universidade	do	Vale	do	Rio	dos	Sinos.	Mestre	em	Cultura,	Economia	e	Políticas	da	Comunicação	pelo	
Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	da	Universidade	Federal	de	Sergipe	(2016).	Graduado	em	
Comunicação	Social	com	habilitação	em	Jornalismo	pela	Universidade	Federal	de	Sergipe	(2013).	
2	Texto	completo	disponível	em:	<https://bdtd.ufs.br/handle/tede/3253>.	
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é	 repassado	 pelo	 “Fandom”	 à	 “Audiência”	 sob	 a	 forma	 das	 práticas	 de	 fãs	 (resenhas,	

legendas,	downloads	ilegais,	etc)3.	

A	 seguir,	 as	 “Indústrias	 Culturais”	 voltam	 a	 comandar	 o	 processo	 a	 partir	 do	

momento	em	que	os	produtores	têm	a	possibilidade	de	apropriar-se,	subsumir,	agregar	ou	

refutar	a	produção	do	“Fandom”	e	só	então	de	repassar	o	produto	cultural	diretamente	à	

“Audiência”4.	Essa	etapa	na	verdade	pode	ser	bastante	complexa	pois,	ao	mesmo	passo	que	

os	 produtores	 têm	 as	 possibilidades	 descritas,	 eles	 podem	 simplesmente	 escolher	 não	

interferir	diretamente	na	produção	de	sentidos	depois	da	etapa	do	“Fandom”.	

Ao	final,	surgem	duas	possibilidades	nas	quais	o	papel	dos	produtores	é	crucial.	Na	

primeira,	 relativa	aos	“Outros	Produtos”,	eles	são	responsáveis	por	ofertar	à	 “Audiência”	

outros	produtos	culturais	que	derivam	diretamente	do	universo	ficcional.	A	outra	consiste	

em	 transformar	 a	 “Audiência”	 em	 “Mercadoria	 Audiência"	 a	 fim	 de	 ser	 “repassada”	 ao	

“Anunciante”,	aquele	que	investe	diretamente	nas	“Indústrias	Culturais”	enquanto	instância	

produtora.	 A	 partir	 daí,	 finalmente	 o	 “Lucro”	 para	 as	 “Indústrias	 Culturais”	 passa	 a	 ser	

gerado	e	abre	a	possibilidade	para	reinício	do	ciclo.	

Partindo	do	esquema	proposto,	a	ideia	é	expandir	sua	abrangência	a	fim	de	torná-lo	

uma	 espécie	 de	 mapa	 que	 engloba	 desde	 preocupações	 metológicos,	 até	 as	 teóricas	 e	

epistemológicas	de	forma	concominante	com	o	intuito	de	estudar	o	que	entendemos	como	

fandoms	transculturais5.		

Fandoms	transnacionais	são	relegados	às	periferias	dos	estudos	de	fãs	e,	
com	eles,	vão	juntos	os	insights	que	podem	nos	oferecer	sobre	como	os	fãs	
interpretam	e	 interagem	entre	si	ou	com	a	própria	mídia	num	mercado	
midiático	 cada	 vez	mais	 globalizado	 (CHIN	&	MORIMOTO,	 2013,	 p.	 93)	
(tradução	própria)		

Assim,	 alinhamo-nos	 também	 aos	 estudos	 culturais	 latino-americano	 com	

basicamente	 duas	 finalidades:	 utilizar	 um	 referencial	 teórico	 epistemológico	 capaz	 de	

abarcar	 a	 complexidade	 de	 países	 fora	 do	 eixo	 de	 produção	 cultural	 hegemônico	 e,	

consequentemente,	 evitar	 que	 seja	 necessário	 fazer	 concessões	 e	 adaptações	 que	 outras	

perspectivas	 usadas	 pelos	 pesquisadores	 brasileiros	 que	 não	 atendem	 às	 nossas	

necessidades	reais	uma	vez	que		

																																																													
3	Na	verdade,	esta	etapa	é	facultativa	uma	vez	que	depende	diretamente	da	existência	e	da	relevância	que	a	
instância	do	“Fandom”	pode	ter	em	relação	ao	produto	cultural	a	ser	analisado	perante	o	restante	das	
audiências.	
4Dentro	do	conceito	que	adotamos	como	“Audiência”,	englobamos	também	os	fãs,	por	isso	a	denominamos	
como	“qualitativa”,	pois	há	a	inserção	de	indivíduos	com	diferentes	graus	de	envolvimento	com	o	produto	
cultural	-	fã	e	consumidor	comum	–	o	que	permitiria	já	uma	espécie	de	segmentação.	
5	O	termo	é	utilizado	pelas	autoras	como	uma	proposta	metodológica	dos	estudos	de	fãs	que	prezaria	por	uma	
abordagem	do	fandom	em	escala	global,	ou	seja,	estaria	mais	preocupada	com	o	lugar	do	fã	na	cultura	globalizada	
do	que	com	seus	hábitos	de	consumo	em	escala	nacional	ou	local,	por	exemplo.	
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Na	América	Latina	estamos	[...]	diante	de	uma	sociedade	estruturalmente	
fraturada,	na	qual,	ao	mesmo	tempo,	as	comunidades	culturais	estão	se	
convertendo	 em	 um	 âmbito	 crucial	 de	 recriação	 do	 sentido	 das	
coletividades,	da	reinvenção	de	suas	identidades,	de	renovação	dos	usos	
de	 seus	 patrimônios,	 de	 sua	 reconversão	 em	 espaço	 de	 articulação	
produtiva	entre	o	local	e	o	global	(MARTÍN-BARBERO,	2014,	p.19)	

É	 a	 partir	 daí	 que	 pretendemos	 problematizar	 questões	 inerentes	 aos	 nossos	

próprios	problemas	e	à	nossa	própria	história	numa	tentativa	de	descolonizar	o	modo	de	se	

pensar	sobre	o	consumo	cultural	dos	fãs	na	América	Latina,	em	especial	no	caso	do	Brasil.		

Para	 isto,	nosso	ponto	de	partida	será	um	corpus	eminentemente	epistemológico	

ainda	 não	 está	 definido,	 mas	 deve	 partir	 da	 reunião	 de	 diversos	 estudos	 de	 caso	 já	

pormenorizados	 por	 pesquisadores	 da	 área	 no	 Brasil	 conforme	 levantamento	 realizado	

previamente	por	Carlos	(2015)	e	Costa	(2017)	em	eventos	e	programas	de	pós-graduação	

em	Comunicação	do	país.	Ou	seja,	na	primeira	fase	faremos	uma	“pesquisa	da	pesquisa”	com	

o	 intuito	 de	 continuar	 o	 movimento	 iniciados	 pelas	 pesquisadoras	 a	 fim	 de	 preencher	

lacunas	 que	 vem	 sendo	 apresentadas	 e	 discutidas	 contemporaneamente	 pelos	

pesquisadores	brasileiros.	

Em	Carlos	(2015)	encontramos	um	mapeamento	da	produção	científica	sobre	fãs	no	

Brasil	a	partir	dos	dois	maiores	congressos	de	Comunicação	no	país:	Intercom	e	Compós.	

Nele,	 a	 autora	 mostra	 que	 buscou	 nos	 títulos	 e	 nas	 palavras-chave	 alguns	 termos	 que	

remetessem	 diretamente	 a	 práticas	 de	 fãs	 para	 chegar	 até	 os	 trabalhos.	 Com	 isso,	 na	

biblioteca	da	Compós	foram	encontrados	5	trabalhos	em	5	GT’s	diferentes	entre	2006	(ano	

da	primeira	publicação	com	o	tema)	e	2014,	sendo	que	a	maioria	deles	concentrados	no	GT’s	

relacionados	ao	eixo	da	recepção	midiática	e	abordando	essencialmente	questões	voltadas	

a	produtos	audiovisuais	ou	à	música.	

O	outro	trabalho	é	o	de	Costa	(2017)	que	é	muito	mais	minucioso	e	abrangente.	Nele,	

a	 autora	 faz	 um	 panorama	 internacional	 até	 chegar	 às	 produções	 nacionais:	 teses	 e	

dissertações	defendidas	nos	programas	de	Pós-Graduação	stricto	senso	em	Ciências	Sociais	

Aplicadas;	 suas	 respectivas	 bibliografias	 e,	 novamente,	 artigos	 publicados	 na	 Compós	 e	

Intercom.	Assim,	 ela	 apresenta	 dados	mais	 completos	 e	 propõe	 uma	periodização.	 Além	

disso,	 ela	 também	 traça	 um	 panorama	 acerca	 das	 principais	 formas	 de	 abordagem	

presentes	nas	pesquisas,	especialmente	nas	que	utilizam	a	Cibercultura	como	referencial	

teórico.	Uma	tendência	apontada	por	ela	é	a	insuficiência	dos	referenciais	teóricos	advindos	

das	escolas	mais	tradicionais	dos	estudos	de	fãs	ao	serem	utilizados	para	tratar	as	questões	

aqui	no	Brasil.	(COSTA,	2017,	p.5)	

As	 próprias	 pesquisas	 apontam	 para	 a	 necessidade	 de	 uma	 formação	 teórica	

nacional,	seja	pela	constatação	da	existência	de	um	contexto	de	ser	fã	que	é	diferente	dentro	
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e	 fora	 do	 Brasil,	 seja	 pela	 necessidade	 de	 articular	 uma	 teoria	 fundamentalmente	

internacional	 (norte	 americana	 e	 inglesa,	 em	 geral)	 com	 o	 cenário	 teórico	 construído	

nacionalmente	 e	 na	 América	 Latina,	 e	 os	 próprios	 questionamentos	 que	 esses	 cenários	

suscitam	(COSTA,	2017,	p.	9-10).	

Sendo	 assim,	 nossa	 proposta	 consiste	 em	 partir	 dos	 estudos	 de	 caso	 acerca	 dos	

fandoms	e	suas	práticas	 já	 levantados	por	Carlos	(2015)	e	Costa	(2017)	e,	a	partir	deles,	

verificar	 quais	 atendem	 à	 premissa	 de	 “fandom	 transcultural”	 conforme	 classificação	 de	

Chin	&	Marimoto	(2013).	Segundo	esta	proposta,	que	na	verdade	tem	caráter	metodológico	

para	os	estudos	de	fãs,	a	ideia	é	priorizar	uma	abordagem	do	fandom	em	escala	global,	ou	

seja,	alinhar-se	diretamente	com	o	contexto	da	mundialização	da	cultura	(ORTIZ,	1996),	da	

globalização	e	da	digitalização,	mas	mantendo	a	perspectiva	local	como	raíz.	Assim,	teremos	

a	possibilidade	de	verificar	qual	o	lugar	do	fã	(ou	do	fandom)	na	cultura	globalizada	e	não	

se	preocupar	somente	com	os	hábitos	de	consumo	ou	práticas	sociais	em	escala	nacional	ou	

local,	por	exemplo.	

Essa	perspectiva	é	fundamental	para	nossa	abordagem	uma	vez	que	pensamos	em	

grupos	de	fãs	situados	no	Brasil	que	consomem	produtos	globais.	A	partir	daí,	pensamos	em	

juntar	os	conceitos	de	fandom	transcultural	com	o	conceito	de	“mediações”	Martín-Barbero	

(1997),	 pois,	 a	 hipótese	 das	 mediações	 permite	 uma	 abordagem	 em	 que	 a	 cultura	 e	 o	

indivíduo	sejam	vistos	como	plurais	e	mutáveis	ao	mesmo	tempo	(DALMONTE,	2002).	E	

isso	é	essencial	para	extirpar	a	visão	defasada	de	que	o	receptor	é	passivo	e	faz	parte	uma	

massa	amorfa.	

Na	 última	 etapa	 da	 pesquisa	 devemos	 finalmente	 chegar	 ao	 objetivo	 final	 que	 é	

atender	 ao	 que	 Santaella	 (2002)	 chama	 de	 “caráter	 fundamental”	 da	 nossa	 pesquisa:	

preencher	lacunas	de	conhecimento,	desvendar	e	construir	quadros	conceituais	e	chegar	a	

uma	 proposta	 de	 “modelo	 teórico”	 que	 pode	 servir	 de	 base	 para	 organizar,	 apontar	

conexões	entre	os	dados,	propor	novos	olhares	e	até	novos	arranjos	metodológicos,	explicar	

alguma	relação	que	não	 tenha	sido	 identificada	anteriormente	e	assim,	contribuir	para	a	

reafirmação	do	subcampo	dos	Estudos	de	Fãs	fora	dos	eixos	hegemônicos	onde	o	cenário	já	

está	em	estágio	mais	avançado	nesse	aspecto.	
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COMICS:	CONSTRUÇÃO	DE	IDENTIDADES	A	
PARTIR	DE	PRÁTICAS	DE	CONSUMO	E	
PERFORMANCES	
	
Larissa	Tamborindenguy	Becko1	
	
Palavras-chave	
Fãs.	Super-heróis.	Identidade.	Performance.	

INTRODUÇÃO	

Os	super-heróis	das	HQ	norte-americanas,	especialmente	das	editoras	Marvel	e	DC	

Comics,	ganharam	bastante	popularidade	em	função	da	onda	de	 filmes	do	gênero	que	se	

intensificou	a	partir	dos	anos	2000.	Os	personagens	 transcenderam	aos	quadrinhos	e	ao	

cinema	e,	hoje,	estão	em	séries	de	televisão,	desenhos	animados,	jogos,	camisetas,	artigos	

de	decoração,	ou	seja,	inúmeras	possibilidades	de	consumo	que	incentivam	os	fãs	a	criarem	

performances	que	acabam	por	constituírem	as	suas	identidades.	

Nos	 sites	 de	 redes	 sociais	 é	 possível	 perceber	 que	 atitudes	 e	 comportamentos	

similares,	como	cosplay,	tatuagens	e	postagens	de	artigos	de	moda/decoração	relacionados	

ao	 personagem	 adorado,	 mesmo	 que	 estes	 sejam	 diferentes.	 Contudo,	 apesar	 das	

semelhanças,	é	preciso	considerar	a	complexidade	deste	universo,	no	qual	os	mais	diversos	

heróis	transitam	em	diferentes	mídias	e	geram	as	mais	variadas	formas	de	consumo.	Sendo	

assim,	 faz-se	necessário	o	estudo	que	vise	verificar	de	que	formas	os	 fãs	constroem	suas	

performances	e	como	elas	contribuem	para	suas	narrativas	identitárias.	Essa	é	a	proposta	

da	minha	pesquisa	de	mestrado.	E	com	o	progresso	da	investigação	surgem	muitas	dúvidas	

e	incertezas	quanto	às	questões	metodológicas.		

Tem-se	a	intenção	de	realizar	a	pesquisa	a	partir	de	metodologias	com	inspirações	

etnográficas,	tanto	nos	ambientes	físicos	quanto	digitais.	Por	isso,	o	objetivo	deste	trabalho	

é	fazer	uma	aproximação	à	etnografia	para	a	internet	proposta	por	Hine	(2015)	relacionar	

as	 inferências	 construídas	 com	 os	 conceitos	 que	 se	 entendem	 ser	 fundamentais	 para	 o	

desenvolvimento	da	investigação.	

CULTURA	DE	FÃ,	IDENTIDADE	E	PERFORMANCE	

																																																													
1	Mestranda	vinculada	ao	Programa	de	Pós-Graduação	em	Ciências	da	Comunicação	da	Unisinos	em	Ciências	
da	Comunicação	da	Unisinos.	E-mail:	larissabecko@gmail.com.		
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Jenkins	 (1992)	 apresenta	 uma	 distinção	 entre	 os	 fãs	 “seguidores”	 e	 os	 fãs	

participativos.	O	autor	desenvolveu	uma	pesquisa	sobre	os	fãs	de	televisão	reformulando-

os	 de	 consumidores	 passivos	 e	 servis	 de	 cultura	 para	 os	 indivíduos	 mais	 ativamente	

engajados	com	os	produtos	culturais	 -	em	seus	 termos,	os	 fãs	se	 tornaram	“caçadores”	e	

“nômades”.	 Para	 ele,	 os	 leitores	 estão	 sempre	 em	movimento,	 em	 constante	 avanço	 em	

relação	a	outros	textos,	apropriando-se	novos	materiais,	criando	novos	significados.	

Hills	(2002),	ao	repensar	a	ideia	do	“caçador	nômade”	de	Jenkins,	descreve	os	fãs	

como	leitores	“transmídia”,	que	avidamente	consomem	uma	grande	variedade	de	formas	

culturais	através	de	diversos	meios	de	comunicação.	O	autor	afirma	que	o	comportamento	

de	 fãs	 não	 pode	 ser	 simplesmente	 associado	 a	 um	 consumo	 obsessivo	 e	 não	 crítico	 da	

cultura	pop,	já	que	estas	atividades	efetivamente	formam	(e	performam)	leituras	distintivas	

e	atentas	dos	objetos	de	seu	desejo	de	fã.	

Bennett	 &	 Booth	 (2015)	 consideram	 a	 performance	 parte	 integrante	 das	

experiências	de	fãs	e	de	fandom,	principalmente	nos	dias	de	hoje,	em	que	o	cenário	digital	

faz	as	comunidades	de	fãs	serem	mais	visíveis	e	mais	acessíveis	do	que	em	qualquer	outro	

momento	do	passado.		

Montardo	&	Silva	(2015,	p.	4)	apresentam	diversas	perspectivas	sobre	o	conceito	de	

performance.	Segundo	as	autoras,	para	Schechner	(2003),	o	termo	refere-se	ao	ato	de	“ser	

exibido,	mostrar-se	fazendo	algo	a	alguém,	de	modo	que	qualquer	experiência	constituinte	

do	 desenvolvimento	 humano	 pode	 ser	 interpretada	 como	 performance”	 (MONTARDO	&	

SILVA,	2015,	 p.	 4).	As	 autoras	 também	 trazem	o	 conceito	de	performance	para	Goffman	

(2009),	que,	através	do	viés	da	representação	teatral,	explica	tratar-se	“da	forma	como	o	

indivíduo	representa	a	si	mesmo	e	aos	outros”	 (MONTARDO	&	SILVA,	2015,	p.	4).	Nesse	

sentido,	entende-se	que	as	performances,	no	caso	dos	fãs,	são	estratégias	que	possibilitam	

que	eles	exerçam	seu	papel	de	fã,	ou	seja,	se	mostrem	sendo	adoradores	de	um	determinado	

objeto,	indivíduo,	personagem,	etc.		

DESVENDANDO	O	FÃ	DE	SUPER-HERÓIS	

Com	 o	 objetivo	 de	 se	 construir	 um	 panorama	 sobre	 as	 práticas	 de	 consumo,	 os	

hábitos	 de	mídia	 e	 as	 performances	 dos	 fãs	 de	 super-heróis,	 foi	 criado	 um	questionário	

fechado.	A	partir	dele,	pretendeu-se	 identificar	possíveis	perfis	de	 fãs	que	possam	servir	

como	 apoio	 para	 a	 seleção	 de	 indivíduos	 que	 representem	 essa	 amostra	 maior	 para	 a	

realização	da	pesquisa	qualitativa.	

A	questionário	 foi	construído	em	torno	de	dois	 indicadores	principais	–	gênero	e	

faixa	 etária	 –	 e	 foi	 disponibilizado	digitalmente	 em	05	de	 agosto,	 tendo	 a	 tabulação	 dos	

dados	até	o	dia	25	do	mesmo	mês.	Como	algumas	 respostas	 foram	desconsideradas	por	
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conterem	informações	tidas	como	incompletas	ou	inadequadas,	das	1108	respostas	obtidas	

no	questionário,	foram	analisadas	876	participações,	das	quais	78%	são	de	homens.	Além	

disso,	as	faixas	etárias	com	maior	representatividade	foram	entre	18	e	24	anos	e	entre	25	e	

29	anos.	

Como	 a	 proposta	 deste	 trabalho	 é	 fazer	 uma	 aproximação	 com	 a	 etnografia	 em	

ambientes	digitais	(HINE,	2015),	a	aplicação	metodológica	foi	feita	de	forma	ensaística.	Por	

isso,	 não	 se	 teve	 a	 intenção	 de	 seguir	 todas	 as	 orientações	 propostas	 pela	 autora,	 mas	

apresentar	de	maneira	direcionada	as	potencialidades	de	produção	e	análise	de	dados	no	

contexto	geral	da	pesquisa.	

Hine	(2015)	propõe	três	categorias	(três	E’s)	para	explicar	a	composição	etnográfica	

da	internet	como	objeto	cultural:	1)	embutida	(embedded),	na	qual	se	refere	à	“noção	de	que	

a	 internet	pode	atuar	 como	um	 importante	domínio	cultural	por	direito	próprio”	 (HINE,	

2015);	 2)	 corporificada	 (embodied),	 que	 se	 refere	 à	maneira	 como	a	 internet	 é	 utilizada	

pelos	 seus	 usuários,	 que	 se	 configuram	 como	 seres	 socialmente	 situados;	 e	 3)	 cotidiana	

(everyday),	 que	 está	 relacionada	 ao	 uso	 da	 internet	 como	 algo	 mundano,	 “tornando-se	

simplesmente	uma	infraestrutura	que	oferece	meios	para	fazer	outras	coisas”	(HINE,	2015).		

Para	 este	 exercício,	 foram	 selecionados	 três	 perfis	 no	 Facebook,	 em	 grupos	 de	

discussão	 de	 fãs	 da	 Marvel	 e	 da	 DC	 Comics,	 buscando	 pessoas	 que	 representem	

características	de	fãs	encontradas	na	etapa	quantitativa	da	pesquisa.	A	escolha	do	site	de	

rede	 social	 se	deu	 em	 função	de	o	 Facebook	 ser	 o	mais	 acessado	pelos	participantes	do	

questionário	 online.	 O	 estudo	 foi	 realizado	 a	 partir	 da	 análise	 dos	 próprios	 perfis	 dos	

indivíduos	 selecionados	 e	 das	 dez	 últimas	 postagens	 que	 aparecem	 nas	 suas	 linhas	 do	

tempo.	

Os	 indivíduos	 selecionados	 serão	 referidos	 aqui	 como	 V,	 F	 e	 L,	 como	 forma	 de	

preservar	suas	identidades.	V	é	mulher,	aparenta	ter	entre	18	e	24	anos	e	foi	identificada	

como	fã	da	Mulher-Maravilha.	F	é	homem,	aparenta	ter	entre	25	e	29	anos	e	foi	reconhecido	

como	fã	do	Batman.	Por	fim,	L	é	homem,	aparenta	ter	entre	18	e	24	anos	e	foi	entendido	

como	fã	do	Homem-Aranha.	

A	 partir	 das	 categorias	 propostas	 por	 Hine	 (2015),	 podemos	 fazer	 algumas	

inferências,	 na	 tentativa	 de	 encontrar	 pontos	 de	 convergência	 entre	 a	metodologia	 e	 as	

análises	 feitas	 neste	 exercício.	 A	 primeira	 categoria,	 embedded,	 pode	 ser	 percebida	 no	

atrelamento	da	cultura	de	fã	e	das	performances	ao	ambiente	digital.	A	internet	se	torna	um	

local	propício	para	a	construção	da	identidade	de	fã,	com	a	possibilidade	de	trocas	entre	

usuários.	

Em	relação	à	segunda	categoria,	embodied,	também	pode	ser	percebida	a	partir	das	

postagens	analisadas,	já	que	que,	muitas	vezes,	se	tem	a	sensação	de	que	o	sujeito	está	“de	
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corpo	 presente”	 no	 site	 de	 rede	 social.	 Todos,	 em	 algum	 momento,	 parecem	 estar	

conversando	com	os	demais	usuários	que	acessam	o	Facebook.	Quando	V	faz	sua	postagem	

sobre	as	séries,	por	exemplo,	temos	a	impressão	de	que	ela	está	conversando	diretamente	

conosco,	como	num	ambiente	físico	rotineiro.	

A	 categoria	 everyday	 fica	 evidente	 em	 várias	 postagens,	 mas	 parece	 se	 encaixar	

perfeitamente	na	postagem	feita	por	L,	que	o	compartilhamento	da	imagem	de	uma	página	

de	 história	 em	 quadrinhos,	 que	 parece	 estar	 sendo	 lida	 naquele	momento.	 Ele	 utiliza	 a	

internet	como	uma	forma	de	revelar	práticas	que	antes	seriam	invisíveis	aos	olhos	de	uma	

comunidade	 maior,	 mas	 sem	 descaracterizar	 o	 comportamento	 como	 algo	 mundano,	

comum,	rotineiro.	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

As	 múltiplas	 possibilidades	 de	 produtos	 aliadas	 às	 plataformas	 digitais	

contemporâneas	promovem	um	cenário	propício	para	a	construção	de	performances	que	

nutrem	as	narrativas	identitárias	dos	fãs	de	super-heróis.	Mesmo	em	caráter	experimental	

e	parcial,	a	aplicação	da	proposta	metodológica	de	Hine	(2015)	possibilitou	perceber	que	os	

participantes	utilizam	seus	perfis	no	Facebook,	principalmente,	para	tornar	públicos	e	dar	

visibilidade	a	comportamentos	cotidianos,	de	forma	a	criar	um	espaço	de	relacionamento	

com	outros	fãs,	reforçando	o	envolvimento	deles	com	o	personagem	e	com	a	cultura	“nerd”	

como	um	todo.	
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Neste	texto,	apresentamos	uma	reflexão	acerca	do	fã	enquanto	sujeito	parte	de	uma	

audiência	 compreendida	 entre	 os	 conceitos	 de	 receptor	 e	 consumidor.	 Essa	 construção	

teórica	faz	parte	do	projeto	de	tese	"Fanworks	de	Fanworks:	a	rede	de	produção	dos	fãs"	em	

desenvolvimento	no	PPGCOM/UFRGS	sob	orientação	da	Prof.	Dra.	Raquel	Recuero.	

A	descrição	usual	do	que	é	ser	fã	vem	a	partir	da	derivação	da	palavra	“fanático”,	que	

por	 sua	 vez	 tem	 origem	 no	 latim,	 fanaticus	 (fanum),	 “inspirado,	 cheio	 de	 entusiasmo.	

Delirante,	 exaltado,	 louco,	 furioso”	 (DE	 REZENDE;	 BIANCHET,	 2014).	 A	 palavra	 era	

comumente	utilizada	para	se	referir	a	fiéis	ou	sacerdotes	que	serviam	a	determinado	deus.	

Isso	 reflete	 uma	 herança	 ligada	 a	 atuações	 políticas,	 sociais	 e	 religiosas	 relacionadas	 a	

exaltação.		

Por	um	lado,	essa	definição	literal	é	questionada,	uma	vez	que	o	fanatismo,	por	si	só,	

se	prende	à	descrição	da	admiração	que	um	fã	é	capaz	de	ter	enquanto	indivíduo,	mas	não	

abrange	 a	 dinâmica	 dentro	 do	 grupo	 de	 fãs	 enquanto	 comunidade	 (HILLS,	 2002).	 Essa	

palavra	ignora	também	a	ação	do	fã	como	parte	da	lógica	comercial	da	produção	cultural,	já	

que	a	prática	de	ser	 fã	 inverte	a	concepção	hierarquizada	do	que	é	cultura	segundo	uma	

posição	social	dominante.	Isso	ocorre	pois	o	fã	embasa	sua	relação	com	o	produto	cultural	

de	forma	desprendida	do	conceito	de	arte	ou	de	propriedade	intelectual,	deslocando	esse	

produto	para	seu	próprio	uso	e	apropriação	(JENKINS,	1992,	p.17).		

O	fã	só	pode	ser	entendido	historicamente,	posicionado	em	um	local	de	
possíveis	 e	 diferentes	 relações	 com	 a	 cultura.	 De	 fato,	 todo	 mundo	 é	
constantemente	 um	 fã	 de	 vários	 tipos	 de	 coisas,	 já	 que	 não	 é	 possível	
existir	 um	mundo	 em	que	 nada	 importe	 (incluindo	 o	 fato	 de	 que	 nada	
importa).	De	fato,	eu	acredito	que	o	que	nós	hoje	descrevemos	como	um	
‘fã’	é	uma	articulação	contemporânea	de	um	relacionamento	necessário	a	
essas	 coisas	 diversas	 como	 trabalho,	 religião,	 moral	 e	 política.	
(GROSSBERG,	2002,	p.	63)	

Por	um	lado,	essa	interpretação	da	palavra	evidencia	uma	característica	do	ser	fã	

atrelada	ao	afeto,	como	um	sujeito	que	manifesta	gosto	com	relação	a	algum	objeto	cultural	

de	forma	intensa.	Hellekson	e	Busse	(2006)	apresentam	a	questão	do	afeto	sob	a	perspectiva	

de	vários	autores,	trazendo	essa	característica	como	crucial	para	a	caracterização	do	fã.		
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A	relação	dos	fãs	com	seus	objetos	de	afeição,	em	geral,	perpassa	manifestações	de	

afetos	relacionadas	ao	gosto.	Hennion	apresenta	a	perspectiva	de	que	“(...)	[o	gosto]	pode	

ser	analisado	como	uma	atividade	reflexiva,	“corporificada”,	enquadrada,	coletiva,	equipada	

e,	simultaneamente,	produzir	as	competências	de	um	amador	e	o	repertório	de	objetos	que	

ela/ele	 valoriza.”	 (2005,	 p.	 132),	 de	 forma	 que	 a	 relação	 estabelecida	 entre	 os	 fãs	 e	 seu	

objeto	de	afeto	pautada	pelo	gosto	está	relacionada	à	formação	identitária	do	indivíduo	a	

partir	 da	 reflexividade,	 que	 pode	 vir	 a	 se	 manifestar	 em	 outras	 formas	 de	 produção	

baseadas	em	engajamento	(AMARAL,	2014).	

Segundo	Curi	(2010,	p.	01),	“por	algum	tempo,	os	fãs	foram	compreendidos	apenas	

como	um	resultado	do	fenômeno	das	celebridades.	Eram	tidos,	ao	menos	implicitamente,	

como	uma	 consequência	 do	 surgimento	da	 cultura	 das	 estrelas,	 como	uma	 resposta	 aos	

meios	de	comunicação	de	massa”.	Essa	abordagem	do	fã	como	resultado	direto	da	forma	de	

produção	midiática	desconsidera	seu	potencial	de	interação	no	processo	de	comunicação.	

Esse	potencial	pode	ser	expandido	sob	a	perspectiva	de	Canclini	(2008)	que	problematiza	

as	formas	de	consumo	cultural	como	um	exercício	de	cidadania	e	sociabilidade.	Em	paralelo,	

Jenkins	(1992)	propôs	uma	abordagem	de	fãs	como	consumidores	culturais,	que,	além	do	

processo	de	consumo,	são	aptos	a	um	processo	de	produção	cultural	(Ibid,	p.	208).		

Duffet	(2013)	apresenta	um	resgate	histórico	do	fandom	buscando	uma	definição	do	

que	é	ser	fã	a	partir	de	suas	práticas,	discursos,	identificações	e	organizações	sociais,	mas	

conclui	que	o	ideal	é	uma	abordagem	multidimensional	do	fandom,	ainda	que	assuma	que	

isso	é	algo	difícil	de	se	aplicar	com	clareza,	de	forma	que	o	entendimento	do	fandom	como	

um	todo	sempre	será	parcial	(Ibid,	p.	31).	

A	partir	dessas	características	concluímos	que	estudar	fãs	significa	estudar	um	tipo	

específico	 de	 audiência.	 No	 entanto,	 fãs	 desenvolvem	 um	 tipo	 de	 relação	 com	 produtos	

culturais	 que	 não	 são	 compreendidos	 pelas	 abordagens	 tradicionais	 dos	 estudos	 de	

recepção.	Ainda	que	a	tradição	de	estudos	de	recepção	na	América	Latina	apresente	uma	

compreensão	mais	 ampla	 dessa	 área,	 de	 forma	 a	 abordar	 as	 relações	 do	 sujeito	 com	 os	

meios	 de	 comunicação	 com	 ênfase	 no	 contexto	 do	 público/da	 audiência	 e	 suas	 práticas	

sociais	 com	 base	 nessa	 interação	 (ESCOSTEGUY;	 JACKS,	 2007),	 Jacks	 argumenta	 que	 “o	

modelo	de	recepção	já	não	alcança”	(2015,	p.	245)	dar	conta	desses	novos	processos,	que	se	

configuram	como	multidimensionais,	interconectados	e	complexos,	o	que	vem	de	encontro	

com	a	argumentação	de	Jenkins	(2002,	p.	210).	

Ao	compreender	os	estudos	de	recepção	como	aquele	que	se	foca	nas	práticas	dos	

sujeitos	 na	 relação	 com	 a	 dimensão	 dos	 conteúdos	 dos	 meios	 de	 comunicação	 (JACKS;	

TOALDO,	 2013,	 p.	 8),	 as	 práticas	 dos	 fãs	 se	 afastam	dessa	 perspectiva,	 em	um	primeiro	

momento,	ao	incluírem	rituais,	por	exemplo,	de	um	consumo	midiático	que	ocorre	de	forma	
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sistemática,	repetitiva	e	contínua	de	uma	mesma	produção	(JENKINS,	2002,	p.	210).	Em	um	

segundo	momento,	 considera-se	 que	 os	 fãs	 são	 aptos	 a,	 além	 do	 processo	 de	 recepção,	

desenvolver	um	processo	de	produção,	contínuo	e	sistêmico	(BOOTH,	2010,	p.	40),	que	não	

costuma	ser	explorado	de	forma	profunda	pela	tradição	dos	estudos	de	recepção.	

Enquanto	os	estudos	de	audiência	se	voltam	para	“retomar	a	preocupação	com	os	

meios	de	comunicação	no	âmbito	dos	estudos	de	recepção”	(JACKS,	2008,	p.	1),	o	tipo	de	

prática	realizada	pelos	fãs	levanta	questionamentos	não	somente	com	relação	ao	papel	dos	

meios	 de	 comunicação	 nesse	 processo,	mas	 também	 com	 relação	 às	 interações	 entre	 os	

sujeitos	que	produzem	mudanças	nele.	Segundo	Fiske,	 toda	audiência	possui	um	 tipo	de	

produção	de	significados	sobre	os	produtos	culturais,	mas	“Fãs	criam	uma	cultura	de	fãs	

com	seu	próprio	sistema	de	produção	e	distribuição	que	forma	o	que	eu	chamo	de	‘a	sombra	

de	 uma	 economia	 cultural’	 que	 fica	 fora	 do	 sistema	 da	 indústria	 cultural,	 ainda	 que	

compartilhem	características	(...)”	(2002,	p.	30).		

Esse	sistema	de	produção	tem	início	no	consumo	cultural,	como	um	“conjunto	de	

processos	 socioculturais	 em	 que	 se	 realizam	 a	 apropriação	 e	 os	 usos	 dos	 produtos”	

(CANCLINI,	 2008,	 p.	 60).	 Assim,	 temos	 o	 consumo	 não	 como	 uma	 simples	 troca	 de	

mercadorias,	mas	como	processos	que	“produzem	significados,	representam	diferenciação,	

compartilhamento,	 comunicam	escolhas,	 posicionamentos	da	 situação	dos	 indivíduos	no	

mundo,	satisfazem	desejos”	(JACKS;	TOALDO,	2013,	p.	5).	As	práticas	dos	fãs,	como	um	tipo	

específico	 de	 audiência,	 se	 aproximam	muito	mais	 dos	 objetos	 dos	 estudos	 de	 consumo	

cultural,	 uma	 vez	 que	 sua	 relação	 com	 os	 produtos	 a	 que	 se	 vinculam	 e	 a	 sua	 própria	

produção	se	encadeiam	com	base	na	significação.	

O	processo	de	significação	a	partir	do	consumo	cultural	permite	a	articulação	entre	

a	produção,	o	consumo	e	a	reprodução	do	conteúdo	consumido	(HALL,	2003,	p.	356).	Mas	

esse	processo	perpassa	as	competências	culturais	da	audiência	para	a	apropriação	e	uso	a	

partir	do	consumo	(MARTIN-BARBERO,	2008,	p.	24),	em	que	características	como	educação	

formal,	memórias	narrativas	e	saberes	alimentam	o	imaginário	do	sujeito.	

Sobre	as	competências	dos	 fãs	como	consumidores	e	produtores	culturais,	Booth	

(2010,	 p.	 17-19)	 argumenta	 que,	 ao	 fazer	 a	 transição	 entre	 audiência	 e	 fãs,	 o	 nível	 de	

engajamento	do	fã	com	os	objetos	com	os	quais	estão	emocionalmente	envolvidos	faz	dele	

um	sujeito	bem	informado	acerca	desse	universo	e	bem	integrado	com	o	contexto	midiático	

desse	objeto	e	o	que	outros	fãs	articulam	acerca	deste.	Isso	não	descarta	a	necessidade	de	

investigação	 do	 contexto	 desses	 sujeitos,	 mas	 cria	 um	 embasamento	 para	 as	 questões	

relativas	às	competências	dos	fãs	no	processo	de	consumo	cultural.	

A	integração	com	as	mídias	a	partir	das	competências	desenvolvidas	em	torno	do	

afeto	pelo	objeto	cultural	leva	os	fãs	não	só	a	um	domínio	das	origens	desse	objeto,	enquanto	
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críticos	dos	processos	envolvidos	em	sua	produção,	mas	também	de	formas	de	reprodução	

desse	conteúdo.	Diferentemente	do	que	argumenta	Keen	(2007),	ao	defender	a	competência	

de	especialistas	em	contraposição	a	amadora,	os	fãs	que	produzem,	ainda	que	amadores,	

dominam	técnicas	de	produção	e	compartilhamento	similares	às	dos	produtores	oficiais,	

além	de	um	conhecimento	acerca	do	público	que	vem	a	consumir	sua	obra.	

Os	 estudos	 de	 audiência	muitas	 vezes	 evidenciam	 as	 relações	 do	 sujeito	 com	 os	

meios	de	comunicação	no	processo	de	consumo	e	recepção;	e	grande	parte	dos	estudos	de	

fãs	 destaca	 a	 relação	 entre	 o	 fã	 e	 o	 produtor.	 Ainda	 assim,	 a	 produção	 do	 fã	 tem	 como	

principal	objetivo	o	compartilhamento	com	outros	fãs	(GROSSBERG,	2002,	p.	53),	o	que	nos	

conduz	à	necessidade	de	estudar	os	fãs	com	relação	a	sua	própria	produção,	e	nos	leva	a	

pensar	o	fã	em	sua	interação	em	comunidade,	o	fandom.		

A	colocação	do	sujeito	de	forma	central	no	cenário	atual	de	produção	cultural	exige	

que	 a	 observação	 de	 sua	 dinâmica	 em	 comunidade	 e	 de	 sua	 produção	 considere	 essa	

centralidade.	Não	se	pode	perder	de	vista	que	é	a	partir	de	sua	interação	em	comunidade,	

com	seus	pares,	em	um	ambiente	de	produção	cultural	em	específico,	que	se	desenvolvem	

esses	 processos.	 A	 construção	 identitária	 do	 sujeito	 que	 pertence	 a	 uma	 comunidade	 é	

atravessada	tanto	pelos	processos	de	consumo	cultural	quanto	pelo	compartilhamento	de	

critérios	interpretativos	com	a	comunidade.	A	partir	da	articulação	em	comunidade,	os	fãs	

podem	manifestar	concordância	ou	discordância	tanto	com	relação	aos	universos	ficcionais	

quanto	à	sua	própria	experiência.	Isso	faz	do	fandom	um	espaço	de	atividade	político-social,	

questionando	 os	 parâmetros	 de	 diversas	 realidades	 e	 criando	 ferramentas	 e	 formas	 de	

atuação	com	relação	às	questões	levantadas	pela	comunidade	(HELLEKSON,	BUSSE,	2006).		

Para	Jenkins	(2013),	há	uma	grande	diferença	entre	os	primeiros	estudos	de	fãs,	que	

abordavam	o	fã	como	um	sujeito	que	gosta	de	algo,	e	a	compreensão	que	pode-se	ter	a	partir	

da	abordagem	do	ser	fã	como	uma	posição	como	membro	de	uma	cultura	particular.	Essa	

dimensão	do	coletivo	apresenta	uma	perspectiva	de	pesquisa	sobre	cultura	de	fãs	que	vai	

além	 da	 relação	 da	 audiência	 para	 com	 um	 objeto	 cultural,	 de	 forma	 coerente	 com	 a	

abordagem	 dos	 Estudos	 Culturais,	 que	 evidencia	 a	 importância	 da	 vivência	 coletiva	 do	

sujeito	e	de	seu	contexto	para	o	desenvolvimento	das	pesquisas	em	comunicação.		
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AS	LÓGICAS	DOS	USOS	E	A	RECEPÇÃO	DA	
PUBLICIDADE	
	
Ana	Luiza	Ávila1	
	
Palavras-chave	
Estudos	Culturais.	Publicidade.	Recepção.		Televisão.	

Introdução	

O	 tema	 deste	 resumo	 é	 a	 recepção	 televisiva	 e	 a	 recepção	 da	 publicidade,	 como	

problema	 norteador	 apresenta-se	 a	 seguinte	 questão:	 “como	 pensar	 a	 recepção	 da	

publicidade	através	das	mediações?”.	O	objetivo	é	refletir	acerca	das	práticas	de	recepção	e	

promover	o	diálogo	sobre	os	estudos	culturais.	

Metodologicamente	 será	 utilizada	 a	 técnica	 de	 pesquisa	 bibliográfica	 (STUMPF,	

2009).	Para	responder	a	essa	questão,	o	trabalho	será	delineado	a	partir	da	perspectiva	dos	

estudos	de	 comunicação	e	 cultura	 latino-americanos,	 enfocando	na	noção	da	 “lógica	dos	

usos”,	proposta	por	Martín-Barbero	(2003),	e	nas	discussões	sobre	recepção	da	publicidade,	

no	 estudo	 Piedras	 (2009).	 Adotará	 em	 sua	 estratégia	 teórica	 o	 mapa	 das	 mediações	

(MARTÍN-BARBERO,	 2003),	 no	 qual	 será	 privilegiada	 a	 instância	 das	 “competências	 de	

recepção”,	compreendendo	as	práticas	nos	níveis	da	“socialidade”	e	“ritualidade”.	

A	recepção	pensada	através	das	mediações	

Martín-Barbero	 (2003),	 empenha	 seu	 esforço	 intelectual	 na	 trama	 complexa	 de	

mediações	 que	 a	 relação	 entre	 comunicação,	 cultura	 e	 política	 articula.	 Ao	 tratar	 da	

comunicação,	o	autor	sugere	que	ela	seja	pensada	a	partir	da	cultura	e	que	o	debate	deva	

ser	 deslocado	 dos	meios	 para	 as	mediações,	 ou	 seja,	 para	 as	 relações	 entre	 práticas	 de	

comunicação	e	movimentos	sociais.	O	autor	trata	dos	fenômenos	sociais	refletindo	sobre	

suas	constituições,	imbricações	e	enfretamentos	na	América	Latina.	Para	isso,	apresenta	o	

seguinte	mapa	noturno:	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

																																																													
1	Mestranda	em	Comunicação	e	Informação	na	UFRGS.	Pertencente	à	linha	de	Pesquisa	Cultura	e	Significação,	
orientada	pela	Profª	Drª	Elisa	R.	Piedras.	
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Figura	1:	mapa	noturno	de	Martín-Barbero	(2003)	

	
Fonte:	Extraído	da	internet	(2017)	

Sua	 interpretação	 é	 recortada	 por	 dois	 eixos:	 o	 diacrônico	 e	 o	 sincrônico.	 O	

diacrônico	compete	o	eixo	horizontal,	que	liga	as	“Matrizes	Culturais”	(MC)	e	os	“Formatos	

Industriais”	 (FI),	 e	 o	 sincrônico	 é	 o	 vertical,	 entre	 “Lógicas	 de	 Produção”	 (LP)	 e	

“Competências	 de	 Recepção	 ou	 Consumo”	 (CR).	 Nesse	 resumo	 daremos	 enfoque	 às	

“Competências	de	Recepção	ou	Consumo”.	

As	 relações	 entre	MC	 e	 CR	 são	mediadas	 por	 diferentes	 formas	 de	 “socialidade”,	

enquanto	entre	FI	e	CR	pelas	“ritualidades.	A	“socialidade”	é		

gerada	 na	 trama	 das	 relações	 cotidianas	 que	 tecem	 os	 homens	 ao	
juntarem-se,	é,	por	sua	vez	lugar	de	ancoragem	da	práxis	comunicativa	e	
resulta	 nos	 modos	 e	 usos	 coletivos	 da	 comunicação,	 isto	 é,	 de	
interpretação/constituição	dos	atores	sociais	e	de	suas	relações	[...]	com	o	
poder	(MARTÍN-BARBERO,	2003,	p.	17).		

De	 acordo	 com	 Martín-Barbero,	 é	 na	 “socialidade”	 que	 se	 ativam	 e	 moldam	 os	

“habitus”	 que	 confrontam	 as	 diversas	 CR.	 Pode-se	 dizer	 que	 as	 práticas	 de	 recepção	 da	

publicidade	 constituem	 as	 práticas	 no	 nível	microssocial	 das	 cotidianidades,	 ou	 seja,	 no	

nível	da	“socialidade”.	As	relações	das	práticas	de	recepção	com	o	macrossocial	acontecem	

no	âmbito	socioeconômico,	“que	balizam	o	acesso	aos	meios	de	comunicação	e	aos	produtos	

e	serviços	anunciados”	(PIEDRAS,	p.	70,	2009).	

Por	 sua	 vez,	 a	 “ritualidade”	 é	 “a	 forma	 que	 assegura	 o	 caráter	 duradouro	 da	

interação	social”	(PIEDRAS,	p.	37,	2009).	Conforme	Martín-Barbero	(2003),		

remete-nos	 ao	 nexo	 simbólico	 que	 sustenta	 toda	 a	 comunicação:	 à	 sua	
ancoragem	 na	 memória,	 aos	 seus	 ritmos	 e	 formas,	 seus	 cenários	 de	
interação	e	repetição	[...]	Vistas	a	partir	das	CR,	as	ritualidades	remetem,	
de	 um	 lado,	 aos	 diferentes	 usos	 sociais	 dos	 meios	 [...]	 De	 outro	 lado,	
remetem	às	múltiplas	trajetórias	de	leitura	ligadas	às	condições	sociais	do	
gosto,	marcadas	por	níveis	e	qualidades	de	educação	[...]	(p.	19).		

Para	começar	a	pensar	acerca	da	“lógica	dos	usos”	no	meio	televisivo,	cabe	tratar	

das	práticas	de	recepção	a	partir	de	suas	mediações,	ou	seja,	“dos	lugares	dos	quais	provêm	

as	 construções	 que	 delimitam	 e	 configuram	 a	 materialidade	 social	 e	 a	 expressividade	

cultural	da	televisão”	(MARTÍN-BARBERO,	2003,	p.	304).	Nesse	contexto,	o	autor	propõe	
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três	 lugares	 onde	 ocorrem	 essas	 mediações,	 são	 elas:	 a	 cotidianidade	 familiar,	 a	

temporalidade	social	e	a	competência	cultural.	

A	 cotidianidade	 familiar	 parte	 do	 pressuposto	 que	 a	 família	 constitui	 a	 unidade	

básica	de	audiência	da	televisão	na	América	Latina	e	representa	um	“[...]	dos	poucos	lugares	

onde	os	indivíduos	se	confrontam	como	pessoas	e	onde	encontram	alguma	possibilidade	de	

manifestar	suas	ânsias	e	frustações”	(MARTÍN-BARBERO,	2003,	p.	305).	Na	America	Latina,	

a	televisão	começou	a	colocar	a	família	como	espaço	fundamental	de	leitura	e	codificação	

de	seus	produtos.	Indo	além	do	âmbito	da	recepção	e	inserindo-a	na	forma	de	produzir	sua	

própria	comunicação	midiática.	

Na	compreensão	de	que	a	família	constitui	esse	espaço	de	relações	próximas	entre	

os	sujeitos,	Martín-Barbero	(2003)	destaca	que	a	televisão	assume	e	forja	dois	dispositivos	

fundamentais:	a	“simulação	do	contato”	e	“retórica	do	direto”.	A	simulação	do	contato	nada	

mais	 é	 que	 a	 articulação	 “[...]	 do	 discurso	 televisivo	 sobre	 o	 eixo	 da	 relação	 estreita	 e	 a	

preeminência	 da	 palavra	 em	 culturas	 tão	 fortemente	 orais”	 (p.	 306).	 Por	 sua	 vez,	 por	

retórica	do	direto:	

[...]	entendemos	o	dipositivo	que	organiza	o	espaço	da	televisão	sobre	o	
eixo	da	proximidade	e	da	magia	de	ver	[...]	uma	proximidade	construída	
mediante	 uma	 montagem	 que	 não	 é	 expressiva,	 e	 sim	 funcional,	
sustentada	na	base	da	“gravação	ao	vivo”,	real	ou	simulada.	Na	televisão	a	
visão	predominante	é	aquela	que	produz	a	sensação	de	imediatez,	que	é	
um	dos	traços	que	dão	forma	ao	cotidiano	(MARTÍN-BARBERO,	2003,	p.	
306	–	307).	

E	essa	característica,	segundo	o	autor,	pode	ser	atribuída	também	à	publicidade,	por	

se	tratar	da	mescla	entre	cotidiano	e	espetáculo,	“embora	viva	num	equilíbrio	instável	que	

lhe	dá	um	certo	ar	de	transgressão”	(p.	307).	

Com	relação	à	temporalidade	social,	Martín-Barbero	(2003),	propõe	que	se	o	tempo	

de	trabalho,	valorizado	no	capitalismo,	é	o	tempo	que	transcorre,	o	tempo	que	constitui	a	

cotidianidade	é	o	da	repetição,	construído	através	de	fragmentos.	Dessa	mesma	maneira,	a	

matriz	 cultural	 da	 televisão	 é	 a	 da	 repetição	 e	 dos	 fragmentos.	 A	 estética	 de	 repetição,	

segundo	o	autor,	trabalha	a	variação	de	um	“idêntico	ou	a	identidade	de	vários	diversos”	(p.	

308)	e	remete	a	um	sentimento	de	duração.	A	série	e	os	gêneros	realizam	a	mediação	entre	

o	tempo	do	trabalho	e	o	do	cotidiano.		

Por	fim,	sobre	a	competência	cultural,	ele	afirma	que:	

[...]	a	dinâmica	cultural	da	televisão	atua	pelos	seus	gêneros.	A	partir	deles,	
ela	 ativa	 a	 competência	 cultural	 e	 a	 seu	modo	 dá	 conta	 das	 diferenças	
sociais	 que	 a	 atravessam.	 Os	 gêneros	 que	 articulam	 narrativamente	 as	
serialidades,	constituem	uma	mediação	fundamental	entre	as	lógicas	do	
sistema	produtivo	e	as	do	sistema	de	consumo,	entre	a	do	formato	e	a	dos	
modos	de	ler,	dos	usos	(p.	310	-	311).	
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Martín-Barbero	(2003)	destaca	a	importância	das	classes	para	pensar	a	recepção,	

enfatizando	que	as	lógicas	dos	usos	não	se	esgotam	na	diferença	social,	mas	essa	diferença	

articula	outras.	Segundo	ele,	os	“habitus	de	classe”	estão	presentes	nos	usos	da	televisão,	

nos	modos	de	assisti-la,	e	se	manifestam	na	organização	do	tempo	e	do	espaço	cotidianos.	

Nesse	sentido,	torna-se	imprescindível	questionar,	nos	estudos	de	recepção:		

[...]	de	que	espaços	a	pessoas	veem	televisão,	privados	ou	públicos,	a	casa,	
o	bar	da	esquina,	o	clube	do	bairro?	E	que	lugar	ocupa	a	televisão	na	casa,	
central	 ou	 marginal?	 Preside	 a	 sala	 onde	 se	 leva	 a	 vida	 “social”	 ou	 se	
refugia	no	quarto	de	dormir,	ou	se	esconde	no	armário,	de	onde	retiram	
apenas	para	ver	algo	muito	especial?	(p.	313).	

Na	 recepção	 observa-se	 que	 o	 uso	 não	 está	 relacionado	 somente	 com	 o	 tempo	

dedicado,	mas	com	o	tipo	de	tempo,	seu	significado	social,	e	com	quais	produtos	midiáticos	

ele	está	sendo	gasto	nas	diferentes	classes	sociais	(MARTÍN-BARBERO,	2003).	Dessa	forma,	

cabe	analisar	se	a	televisão	permanece	ligada	o	dia	todo	ou	para	um	programa	específico,	se	

é	usada	somente	para	informação	ou	é	utilizada	como	forma	de	entretenimento.		

As	práticas	de	recepção	da	publicidade	

A	recepção	“pode	ser	pensada	no	âmbito	das	práticas	e	da	vida	social	dos	sujeitos,	

onde	estão	inclusive	os	diferentes	media	e	a	teia	social	de	sentidos	em	circulação	[...]”.	Nesse	

sentido,	ao	 tratar	das	práticas	de	recepção	da	publicidade,	Piedras	(2009)	aponta	para	a	

necessidade	 de	 considerar	 o	 tempo	 dedicado	 ou	 não	 para	 assistir	 à	 publicidade	 que	

interrompe	as	programações.	E	 “cabe	ainda	explorar	o	desprezo	ou	o	 status	 conferido	à	

publicidade,	 pelas	 suas	 ofertas	 de	 entretenimento	 ou	 informação.	 Além	 disso,	 pode-se	

observar	o	lugar	ocupado	pelos	anúncios	publicitários	fisicamente	[...]	ou	simbolicamente,	

no	imaginário	dos	receptores”	(p.	71-	72).	

Além	das	características	dos	 “habitus	de	classe”	que	devem	ser	 consideradas	nos	

estudos	de	recepção,	Martín-Barbero	 (2003)	afirma	que	as	 “competências	culturais”	que	

atravessam	 as	 classes	 devem	 ser	 consideradas.	 Essas	 “competências	 culturais”	 são	

constituídas	 “tanto	 na	 escola	 quanto	 na	 educação	 informal	 e	 narrativa,	 com	 relação	 à	

memória	e	ao	 imaginário	étnico	ou	regional,	à	experiência,	à	 faixa	etária,	etc”	 (PIEDRAS,	

2009,	p.	72).		Na	recepção	da	publicidade,	ao	interpretar	os	anúncios	são	possíveis	várias	

leituras,	 já	 que	 é	 no	momento	 da	 recepção	 que	 as	 “competências	 culturais”	 dos	 sujeitos	

reconstituem	 suas	 histórias	 de	 vida,	 preferências,	 cultura	 de	 acordo	 com	 grupos	 de	

convivência,	suas	relações	com	os	meios	de	comunicação,	com	as	novas	tecnologias,	entre	

outros.	
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Ao	pensar	as	práticas	de	recepção	da	publicidade	a	partir	do	mapa	das	mediações	

proposto	por	Martín-Barbero	(2003),	é	possível	“visualizar	a	articulação	desse	fenômeno	

com	o	simbólico,	a	força	da	cultura	em	seu	contexto	de	recepção	e	sua	natureza	mágica	ou	

artística,	bem	como	suas	contradições	internas,	condições	determinadas	pelas	práticas	de	

produção”	(PIEDRAS,	2009,	p.	73).	Dessa	forma,	é	evidente	a	importância	de	considerar	os	

locais	onde	ocorrem	as	mediações	e	os	“habitus	de	classe”	para	refletir	acerca	da	recepção	

da	publicidade.	
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CORPOS	ESTRANHOS1	NA	PUBLICIDADE:	
INDIVÍDUOS	FORA	DO	PADRÃO	DE	BELEZA	
PUBLICITÁRIO	EM	COMERCIAIS	NO	YOUTUBE	
João	Batista	Nascimento	dos	Santos2	

Palavras-chave	Corpo	1.		Publicidade	2.		Consumo	3.		Semiótica	4.	Cultura	5.	

Os	 corpos	 apresentados	 nos	 vídeos	 comerciais	 selecionados	 para	 este	 estudo	

parecem	habitar	a	periferia	da	semiosfera	publicitária,	pois	aparecem	com	pouca	frequência	

em	produções	para	 a	TV	aberta	ou	paga	ou	em	revistas	de	grande	 circulação	nacional	 e	

jornais,	 cujo	 público	 teria	 acesso	 à	 exposição	 de	 seus	 corpos.	 Foi	 encontrada	 maior	

quantidade	de	anúncios	com	diversidade	de	corpos	nos	Canais	de	Empresa	do	YouTube,	

sendo	 que	 alguns	 destes	 	 vídeos	 serão	 selecionados	 e	 serão	 o	 objeto	 empírico	 desta	

pesquisa.	
A	seguir,	cenas	de	alguns	comerciais.	

Figura	1-	Cena	comercial	Avon	

																																																																											
Fonte:	https://www.youtube.com/watch?v=B8HIHaP73E8	

													

	

	

	

	

	

	

																																																													
1	Título	provisório,	semelhante	ao	de	Guacira	Lopes	Louro,	em	Um	corpo	estranho	Ensaios	sobre	a	teoria	queer.	
2	Doutorando	do	Programa	de	Pós	Graduação	em	Comunicação	–	PPGCOM	UFRGS	-	Linha	3	Cultura	e	Significação	
–	Orientadora:	Profa.	Nísia	Martins	do	Rosário	
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	Figura	2	-	Cena	comercial	Avon	

																																																																																																																																																																																																																																										
Fonte:	https://www.youtube.com/watch?v=wCLkaXKYRBA	

	

Figura	3	-	Cena	comercial	Dove	
	

						 																																																																																													
Fonte:	https://www.youtube.com/watch?v=3yNnWVgCJg8	

	

Figura	4	-		Cena	comercial	Skol	
	

																																																				

	Fonte:	https://www.youtube.com/watch?v=mQx_VmCQu5w.	

Criticando	a	simples	euforia	pela	exposição	de	corpos	diversos	na	publicidade,	não	

somente	o	padrão	branco,	magro	e	heterossexual,	Sodré	(1999)	afirma	que	os	publicitários	

e	os	integrantes	do	marketing	seguem	uma	visão	bastante	otimista	da	realidade	histórica,	
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tendo	 como	 foco	 a	 renda	 dos	 indivíduos	 almejados.	 O	 autor	 afirma	 que	 “autoimagem,	

autoestima	são	mobilizadores	poderosos	do	ego	—	alvo	prático	da	visão	publicitária	das	

coisas,	 sustentado	 pela	 ideologia	 do	 mercado	 perfeito	 e	 sujeito	 ao	 equilíbrio	 natural”	

(SODRÉ,	1999,	p.	252).	A	questão	do	consumo	parece	 ser	um	dos	aspectos	 chave	para	a	

inclusão	de	diferentes	tipos	de	corpos	na	publicidade.	
Ao	 longo	de	 sua	história,	 a	humanidade	 tem	realizado	atividades	de	 consumo	ou	

análogas	 a	 essa	 prática,	 as	 quais	 têm	 mantido	 de	 modo	 constante	 o	 suprimento	 com	

matéria-prima	 (BAUMAN,	 2008).	 A	 ruptura	 com	 essas	 formas	 de	 vida	 ocorre	 com	 a	

revolução	consumista,	a	qual	teve	lugar	milênios	à	frente,	quando	o	consumo	transformou-

se	 em	 consumismo,	 tornando-se	 central	 na	 vida	 de	 muitas	 pessoas	 —	 “o	 verdadeiro	

propósito	da	existência”.	

												Nesse	ambiente	onde	a	publicidade	trabalha	para	incentivar	o	consumo	cada	

vez	mais	elevado	de	bens	e	serviços	e	onde	a	efemeridade	desses	produtos	é	cada	vez	maior,	

os	laços	humanos	têm	propensão	a	serem	orientados	e	mediados	por	meio	dos	mercados	

de	 bens	 de	 consumo.	 O	 sentimento	 de	 pertença	 é	 alcançado	 por	 intermédio	 da	 própria	

identificação	metonímica	 do	 aspirante	 com	determinada	 tendência.	 Existe,	 pois,	 a	 busca	

pelo	 processo	 de	 autodentificação,	 e	 o	 que	 resulta	 disso	 é	 ostentado	 com	 o	 amparo	 “de	

marcas	de	pertença	visíveis,	em	geral	encontráveis	nas	lojas”	(BAUMAN,	2008,	p.108).	
Baudrillard	argumenta	que,	embora	exista	resistência	ao	imperativo	publicitário,	o	

inverso	disso	é	que	acabamos	sendo	mais	suscetíveis	ao	indicativo	da	publicidade,	

ou	 seja,	 à	 sua	 própria	 existência	 como	 segundo	 produto	 de	 consumo	 e	
evidência	de	uma	cultura.	É	nessa	medida	que	acreditamos	nela;	o	que	nela	
consumimos	é	o	 luxo	de	uma	sociedade	que	se	dá	a	ver	como	instância	
distribuidora	de	bens	e	que	se	“ultrapassa”	numa	cultura.	Recebemos	ao	
mesmo	tempo	uma	instância	e	sua	imagem.	(BAUDRILLARD,	2000,	p.	292)	

Mas	 a	 publicidade	 apresenta	 também	 uma	 dimensão	 cultural,	 a	 qual	 engendra	

representações	sociais	que	colaboram	com	a	atualização	do	imaginário	contemporâneo	e	

repercutem	na	formação	das	identidades	e	na	percepção	da	sociedade	sobre	a	diversidade	

de	sujeitos	(PIEDRAS,	2009).			

Já	 há	 algum	 tempo,	 são	 produzidos	 instrumentos	 por	 parte	 dos	 campos	 da	

publicidade	 e	 do	 marketing,	 voltados	 para	 a	 compreensão	 acerca	 da	 relação	 entre	 os	

indivíduos	e	os	produtos	no	que	concerne	a	“imagens	do	eu,	de	seu	mundo	interior,	de	seu	

estilo	 de	 vida	 e,	 sobretudo,	 de	 seu	 invólucro	 corporal”	 (SANTAELLA,	 2004,	 p.	 126).	 As	

representações	 nos	 meios	 de	 comunicação	 e	 na	 publicidade	 produzem	 grande	 efeito	

relativo	 às	 experiências	 do	 corpo.	 Tais	 representações	 tornam	 possível	 que	 se	 imagine,	

diagrame	e	se	fantasie	sobre	certas	existências	corporais,	manifestações	que	se	apresentam	

no	modo	de	sonhar	e	ambicionar	o	que	é	proposto.	É	estabelecida	uma	forma	de	economia	
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psíquica	da	autoestima	e	do	reforço	do	poder	pessoal	sustentada	por	meio	das	imagens	do	

corpo	e	de	sua	boa	forma.	Não	existindo	nesse	sentido	uma	disjunção,	portanto,	em	relação	

à	configuração	externa	do	corpo	e	à	 imagem	interna	do	eu.	A	supremacia	do	exterior	em	

relação	 ao	 interior	possibilita	 o	 entendimento	do	poder	que	 a	 glorificação	 e	 exibição	do	

corpo	humano	alcançaram	na	sociedade	hodierna.	

A	publicidade	é	entendida	como	uma	forma	de	comunicação	que	alimenta	um	ideal	

de	beleza	ariano,	com	ênfase	em	corpos	harmônicos,	saudáveis	e	jovens,	conforme	Safatle	

(2015)	ao	abordar	o	comentário	do	fotógrafo	Oliviero	Toscani,	dos	anos	1980.	Da	mesma	

forma,	é	questionada	pelo	fotógrafo	a	perspectiva	falocêntrica	de	sexualidade,	que	norteia	

as	 representações	 sociais	 presentes	 no	 conteúdo	 produzido.	 No	 decorrer	 da	 década	 de	

1990,	 já	 podia	 ser	 verificado	 o	 encaminhamento	 de	 um	 processo	 que	 reconfigurava	 as	

representações	sociais	veiculadas	na	mídia	que	tinham	relação	com	o	corpo	e	a	sexualidade.	

Tal	 processo	 fez	 com	 que	 lentamente	 passassem	 a	 aparecer	 na	mídia	 tipos	 de	 corpos	 e	

sexualidade,	os	quais	até	aquele	momento	não	faziam	parte	do	repertório	de	possibilidades	

para	exposição	nos	anúncios	publicitários.	Em	campanhas	produzidas	pela	Benetton,	Calvin	

Klein,	 Versace	 e	 PlayStation,	 “corpos	 doentes,	mortificados,	 des-idênticos,	 portadores	 de	

uma	sexualidade	ambígua,	autodestrutiva	e	muitas	vezes	perversa	marcaram	a	trajetória	da	

publicidade	nos	anos	1990”	(SAFATLE,	2015,	p.	209).	

Desse	modo,	é	relevante	a	compreensão	dos	sentidos	relacionados	a	esse	processo	

que	 reelabora	 as	 representações	 sociais	 na	 publicidade,	 de	 modo	 a	 tentar	 entender	 as	

transformações	dessa	forma	de	comunicação	e,	entre	outras	coisas,	procurar	compreender	

que	espaço	de	significação	na	cultura	estaria	sendo	concedido	a	esses	sujeitos	e	com	que	

objetivos	isso	estaria	sucedendo.		

Sobre	o	espaço	de	significação	na	cultura,	Lotman	(1996)	observa	que	a	semiosfera	

é	um	espaço	semiótico,	sendo	que	a	semiose	só	acontece	em	seu	interior.	A	semiosfera	tem	

como	 característica	 o	 caráter	 delimitado,	 pois	 seu	 conceito	 está	 relacionado	 à	 específica	

homogeneidade	e	individualidade	semióticas,	as	quais	são	relativas	ao	aspecto	delimitado	

da	semiosfera	em	relação	ao	espaço	extrasemiótico	ou	alosemiótico	que	a	rodeia.	

O	 caráter	 semioticamente	 delimitado	 da	 semiosfera	 coloca	 em	 evidência	 um	

importante	conceito,	que	é	o	de	fronteira	semiótica,	o	qual	é	a	soma	dos	tradutores,	filtros	

bilíngues,	 por	meio	 dos	 quais	 um	 texto	 é	 traduzido	 em	 outra	 linguagem	 falada	 fora	 da	

semiosfera	original.	Uma	vez	que	não	pode	estar	em	contato	com	textos	alosemióticos	ou	

com	os	não	textos,	é	estabelecido	o	caráter	fechado	da	semiosfera.	Para	que	venham	a	ser	

considerados	uma	realidade	para	esta	semiosfera,	é	imprescindível	que	estes	textos	sejam	

traduzidos	 para	 uma	 das	 linguagens	 do	 âmbito	 interno	 ou	 então	 que	 aconteça	 a	

semiotização	dos	textos	não-semióticos.		
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A	função	da	fronteira	na	semiosfera	refere-se	à	separação	de	si	própria	em	relação	

ao	que	lhe	é	estranho,	no	sentido	de	ser	outro,	diferente.	O	que	é	diferente,	o	outro,	é	filtrado	

das	mensagens	externas,	e	sua	tradução	em	linguagem	própria,	bem	como	a	conversão	de	

não	mensagens	externas	em	mensagens,	consiste	na	semiotização	do	que	vem	de	fora	e	a	

sua	conversão	em	informação.		

A	publicidade	parece	estar	trazendo	corpos	que	estavam	de	fora	de	sua	semiosfera	

para	o	interior	desta.	Esses	corpos	são	traduzidos	em	textos	na	linguagem	do	âmbito	interno	

da	semiosfera	da	publicidade.	A	fronteira	na	semiosfera	aparta	de	si	o	que	lhe	é	estranho,	

diferente.	Nesse	sentido,	na	semiosfera	da	publicidade,	a	diferença	de	alguma	forma	será	

filtrada	 das	 mensagens	 externas	 ao	 seu	 âmbito.	 A	 transformação	 de	 não	 mensagens	

externas,	 corpos	anteriormente	considerados	estranhos	pela	publicidade	em	mensagens,	

consiste	 na	 semiotização	 destes	 que	 vêm	 de	 um	 meio	 externo	 para	 sua	 conversão	 em	

informação	 na	 semiosfera	 da	 publicidade.	 Os	 corpos	 apresentados	 na	 publicidade	 aqui	

estudada	 geram	 determinado	 efeito	 em	 relação	 às	 experiências	 do	 corpo,	 pois	 são	

representações	 que	 tornam	 possível	 a	 imaginação	 sobre	 existências	 corporais	 antes	

negligenciadas.	Para	vender,	a	publicidade	reforça	o	poder	pessoal	através	dessas	imagens	

do	corpo,	mas	mantendo	esses	corpos	longe	do	centro	de	sua	semiosfera.		
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CONSUMO	JUVENIL	E	O	EXERCÍCIO	DA	
CIDADANIA	COMUNICATIVA	NAS	PERIFERIAS	
DO	MARANHÃO	
Leila	Lima	de	Sousa1 

Palavras-chave:	Juventude,	Consumo,	Cidadania	Comunicativa,	Periferias,	
Maranhão	

1	INTRODUÇÃO	E	PROBLEMATIZAÇÃO	

Nosso	objetivo	de	pesquisa	é	investigar	como	se	constituem	as	apropriações	que	os	

jovens	de	Coroatá	e	de	Imperatriz	-	cidades	situadas	no	interior	do	estado	do	Maranhão	-	

fazem	 do	 Facebook	 e	 como	 elas,	 junto	 às	 práticas	 de	 consumo	 incidem	 no	 exercício	 de	

construção	de	uma	cidadania	comunicativa.	Assim,	analisaremos	as	práticas	de	consumo	

estabelecidas	 e	 que	 demarquem	 diferenças	 entre	 os	 símbolos	 construídos	 no	 Facebook,	

percebendo	 quais	 elementos	 emergem	 do	 contexto	 local	 desses	 jovens.	 Observando	 o	

consumo	 como	 uma	 prática	 de	 luta	 e	 de	 posicionamento	 político	 e	 questionador,	

verificaremos	 como	 os	 jovens,	 ao	 se	 lançarem	 na	 rede,	 ocupam	 espaços	 de	 fala	 antes	

inexistente	e	se	tornam	visíveis,	exercendo	sua	cidadania	comunicativa.	

Os	 primeiros	 tensionamentos	 do	 objeto	 possibilitados	 pela	 etapa	 de	 pesquisa	 da	

pesquisa	apontaram	a	necessidade	de	observar	o	 consumo	para	além	do	uso	de	marcas.	

Sentimos	que	deveriam	ser	observadas	as	práticas	de	consumo	produzidas	pelos	jovens	que	

são	nosso	objeto	de	estudo,	a	partir	do	que	eles	estabelecem	via	rede	social,	analisando	o	

Facebook	como	o	lugar	de	projeção	de	identidades	possíveis	e	almejáveis,	mas	também	um	

local	para	o	exercício	de	vozes	e	da	cidadania	comunicativa.		

O	 impasse	 que	 esse	 caráter	 inicial	 da	 pesquisa	 aponta	 é	 perceber	 a	 cidadania	

comunicativa	e	o	consumo	de	modo	mais	amplo,	verificando	os	inúmeros	atravessamentos	

que	os	sujeitos	sofrem.	Assim,	ressaltamos	que	partimos	nessa	pesquisa	da	compreensão	da	

cidadania	 não	 apenas	 ligada	 às	 lógicas	 jurídicas,	 de	 exercício	 de	 direitos	 políticos	 –	 das	

lógicas	formais	–	asseguradas	por	lei.	Se	observamos	a	cultura	como	um	campo	de	luta	e	de	

poder,	precisamos	tensionar	a	cidadania	no	que	diz	respeito	aos	direitos	sociais,	direitos	à	

comunicação	 e	 à	 cultura,	 ao	 respeito	 e	 valorização	 de	 igualdade	 e	 diferença	 (GARCÍA-

CANCLINI,	2013).			

Dentro	 desses	 impasses	 iniciais,	 também	 não	 podemos	 deixar	 de	 mencionar	 o	

cuidado	para	com	as	particularidades	de	estudar	a	juventude	–	uma	categoria	heterogênea,	
																																																													
1	Aluna	do	Doutorado	em	Ciências	da	Comunicação	da	Unisinos.	Participa	da	linha	de	pesquisa	3	–	Cultura,	
Cidadania	e	Tecnologias	da	Comunicação.	Orientada	pelo	professor	Dr.	Efendy	Maldonado.	
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dinâmica,	 subversiva	 –	 buscando	 fugir	 de	 engessamentos,	 de	 análises	 formatadas,	 e	

entendendo	que	os	espaços	ocupados	por	esses	 jovens,	principalmente	em	rede,	mudam	

constantemente,	 de	 modo	 que	 o	 olhar	 do	 pesquisador	 precisa	 ser	 sensível	 para	 tais	

premissas.	É	prática	comum	nas	redes	sociais	virtuais,	os	sujeitos	constantemente	migram	

de	um	grupo	a	outro,	excluem	perfis,	construírem	novos,	ramificarem	grupos	maiores	em	

outros	 grupos,	 numa	 temporalidade	 própria	 do	 meio.	 Essa	 é	 uma	 problemática	 que	 se	

apresenta	nesse	projeto	–	como	escolher	caminhos	para	nos	aproximar	de	um	público	tão	

dinâmico	e	peculiar?	É	partindo	dessas	 inquietações	que	entendemos	que	o	exercício	da	

pesquisa	 científica	 constitui-se	 em	 um	processo.	 Assim,	 a	 cada	 nova	 fase	 de	 pesquisa,	 o	

problema,	as	hipóteses	e	objetivos	precisam	ser	revisitados	com	um	olhar	mais	maduro.	A	

ampliação	de	referências	bibliográficas,	a	observação	e	a	exploração	do	objeto,	são	etapas	

que	trazem	novos	olhares	para	a	construção	não	só	do	problema	de	pesquisa,	como	também,	

da	reflexão	para	o	problema	de	conhecimento.		(BRAGA,	2008).	

Partindo	de	tal	premissa,	acreditamos	que	nosso	problema	de	pesquisa	possa	sofrer	

alterações	na	medida	em	que	fizermos	aproximações	exploratórias	com	o	nosso	objeto,	no	

entanto,	hoje,	destacamos	que	o	pensamos	a	partir	do	questionamento:	como	se	constituem	

as	apropriações	que	os	jovens	de	Coroatá	e	de	Imperatriz	fazem	do	Facebook	e	como	elas,	junto	

às	práticas	de	consumo,	incidem	no	exercício	de	construção	de	uma	cidadania	comunicativa?	

2	FUNDAMENTAÇÃO	TEÓRICA	

2.1	Cidadania	Comunicativa,	consumo	e	Facebook	

A	noção	de	cidadania	comunicativa	é	verificada	por	Monje	(2009,	p.	185-186)	como	

o	 “reconhecimento	 da	 capacidade	 de	 ser	 sujeito	 de	 direito	 e	 demanda	 no	 terreno	 da	

comunicação	pública.	Se	trata	de	uma	noção	complexa	que	envolve	várias	dimensões.”	Esse	

sujeito	protagonista	e	consciente	de	seus	direitos,	principalmente	do	direito	à	comunicação,	

reivindica	espaços	de	fala	e	os	procura	conquistar	através	de	mecanismos	midiáticos	que	os	

visibilizem.	Assim,	buscam	pela	ampliação	de	direitos.	

É	 necessário	 compreender	 que	 outras	 dimensões	 também	devem	 ser	 incluídas	 à	

reflexão	do	que	é	cidadania,	tal	como	a	comunicação	e	a	cultura,	a	valorização	de	igualdade	

e	diferenças	dos	referentes	culturais.	A	comunicação,	seja	ela	midiática	ou	cotidiana,	é	uma	

dimensão	da	cidadania.	Além	de	 tensionar	os	outros	campos	que	constituem	os	sujeitos,	

também	se	faz	necessário	observar	que	os	sujeitos	são	sujeitos	de	demanda,	de	práxis	e	de	

ação,	que	problematizam	e	interferem	na	ordem	social.	(CORTINA,	2005;	MONJE,	2009).	

Entendendo	a	mídia	como	uma	dimensão	da	cidadania	e	como	um	dos	“outros”	que	

constituem	as	identidades	dos	sujeitos,	precisamos	destacar	o	modo	como	ela	interfere	na	

construção	 do	 espaço	 público	 contemporâneo,	 espaço	 este	 que	 é	 reconfigurado	 pelas	
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tecnologias,	 assim	 possibilitando	 novos	 aportes	 para	 o	 exercício	 da	 cidadania	 (BONIN,	

2011).	 Esse	 espaço	 público	 deve	 ser	 entendido	 como	 uma	 “autorepresentação	 do	 novo	

social”,	 possibilitando	 visibilidade	 e	 projeções	 do	 que	 os	 sujeitos	 sociais	 são	 e	 do	 que	

almejam	ser.	O	espaço	público	constitui-se	como	ambiente	de	visibilidade	em	contraponto	

às	 formas	de	exclusão.	Os	sujeitos,	utilizando-se	destes	espaços,	constroem	formas	de	se	

visibilizarem,	se	apresentarem	e	também	se	diferenciarem.	E	a	partir	daí,	que	segundo	a	

autora,	a	cidadania	articula-se	cada	vez	mais	com	a	“questão	da	afirmação	das	diferenças,	

políticas	de	reconhecimento	e	de	promoção	da	diversidade	cultural”	(BONIN,	2011,	p.	154).	

Assim,	se	faz	necessário	também	ressaltar	o	desejo	de	ocupar	espaços	de	fala	dos	sujeitos	

contemporâneos.	

Em	se	tratando	das	apropriações	juvenis,	objeto	de	estudo	desta	pesquisa,	acredita-

se	que	os	jovens	se	projetam	na	rede,	especificamente	no	Facebook	com	o	objetivo	de	ocupar	

espaços	 de	 fala	 antes	 inexistentes.	 É	 através	 dos	 grupos	 de	 interesse	 que	 eles	 acionam	

desejos,	 identidades	 possíveis	 e	 almejadas,	 práticas	 de	 consumo	 idealizadas.	 O	 espaço	

público	e	a	dimensão	comunicativa	para	esses	jovens	aparece	nos	espaços	que	vão	sendo	

construídos	e	atravessados	por	práticas	de	consumo	e	estilos	de	vida	lançados	nos	grupos,	

que	visibilizam	os	jovens	de	periferia,	invisibilizados	por	outros	media.	Se	colocar	na	rede	

pode	ser	um	espaço	para	alcançar	a	cidadania	comunicativa.		

Através	 dos	 ambientes	 virtuais	 de	 sociabilidade,	 os	 jovens	 são	 também	

reconhecidos	 e	 legitimados	 pelo	 consumo.	 De	 acordo	 com	 os	 estudos	 de	 Nunes	 (2007),	

frente	 à	 dificuldade	 de	 se	 situarem	 nas	 estruturas	 que	 ordenam	 a	 sociedade	 –	 escola,	

trabalho,	 família	 –	 os	 jovens	 seriam	 colocados	 em	 situação	 de	 cidadania	 incompleta,	

necessitando	de	estratégias	que	os	posicionem	como	integrantes	e	pertencentes	à	realidade	

social.	É	pelo	consumo	que	essa	cidadania	passa	a	 ser	 constituída.	Além	disso,	a	própria	

participação	 nas	 comunidades	 traria	 um	 efeito	 socializante	 de	 moldagem	 dos	 signos	 e	

símbolos	identificatórios	para	esses	jovens.	O	consumo	gera	identificações,	reconhecimento	

e	identidades	nessa	faixa	etária.	

Nesta	pesquisa	acredita-se	que	o	consumo	serve	para	demarcar	espaços,	identificar	

e	diferenciar	grupos,	subveter	lógicas	de	dominação	e	hierarquias	sociais,	como	as	divisões	

e	 hierarquias	 de	 classe	 e	 do	poder	de	 consumo,	 tal	 como	 afirmam	Featherstone	 (1995),	

Bauman	(2008),	Barbosa	(2004),	entre	outros.	Para	Slater	(2002)	o	consumo	é	um	indicador	

de	 status	 social.	 Os	 símbolos	 de	 status	 são	 adquiridos	 através	 do	 nascimento	 ou	 da	

educação,	 mas	 são	 também	 facilmente	 adquiridos	 pelo	 dinheiro.	 O	 consumo	 possibilita	

alcançar	 posições,	 ocupar	 e	 ressignificar	 espaços,	 algo	 que	 dialoga	 bastante	 com	 o	 que	

propomos	neste	projeto	de	tese.	
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3	PROPOSTA	METODOLÓGICA	

A	pesquisa	proposta	possui	características	que	assumem	um	viés	qualitativo,	tendo	

em	vista	seu	objetivo,	que	é	analisar	as	apropriações	do	Facebook	por	jovens	das	cidades	de	

Coroatá	 e	 Imperatriz,	 o	 que	 demanda	 um	 diálogo	 mais	 profundo	 com	 aspectos	

subjetivos.	 	Partindo	da	compreensão	que	o	trabalho	científico	é	algo	dinâmico	e	que	vai	

sendo	construído	no	decorrer	da	pesquisa,	entende-se	que	o	desenho	metodológico	pode	

ser	 realizado	 através	 de	 arranjos	 de	 procedimentos.	 Segundo	 Bonin	 (2008),	 na	 fase	 da	

pesquisa	 exploratória	 há	 a	 possibilidade	 de	 pensar	 o	 arranjo	 de	métodos.	 Tais	 arranjos	

podem	auxiliar	na	superação	de	limites	de	um	método	ou	procedimento.	O	redesenho	pode	

possibilitar	angulações	distintas,	produzindo	um	dado	complexo.	(BONIN,	2008).		

Dado	 o	 caráter	 inicial	 de	 observação	 e	 fundamentando-nos	 na	 perspectiva	

transmetodológica	 (MALDONADO,	 2013),	 acreditamos	 que	 só	 após	 sucessivas	

aproximações	exploratórias	com	o	nosso	objeto	poderemos	definir	concretamente	nossos	

procedimentos	 metodológicos,	 no	 entanto,	 partimos	 da	 ideia	 que	 faremos	 uso	 da	

abordagem	etnográfica	para	 chegar	 aos	 jovens,	 inicialmente	 através	do	 ambiente	online,	

possibilitado	no	percurso	pelas	comunidades	no	Facebook.	Dessa	forma,	serão	realizadas	

análises	 netnográficas	 (AMARAL;	 NATAL;	 VIANA,	 2008,	 p.38)	 nas	 comunidades	

“Famozinhos	de	Coroatá”,	da	cidade	de	Coroatá	e	“Populares	De	Itz	Dk”,	de	Imperatriz	e	nos	

perfis	 individuais	 dos	 jovens	 da	 faixa	 etária	 de	 18	 a	 24	 anos,	 com	 o	 corpus	 ainda	 a	 ser	

definido.	

Além	da	abordagem	etnográfica,	acreditamos	que	iremos	realizar	entrevistas	com	

os	jovens	encontrados	através	das	comunidades	estudadas.	As	entrevistas	serão	realizadas	

por	meio	de	uma	análise	qualitativa,	de	modo	a	ser	possível	entender	as	articulações,	as	

trocas	 de	 signos	 e	 símbolos	 e	 os	 processos	 de	 subjetividade	 possibilitados	 através	 do	

Facebook.	
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	“TEM	UM	NOVO	SALGADINHO	DORITOS	A	
GENTE	QUER”1:	AS	CRIANÇAS	E	A	
PUBLICIDADE	NOS	CANAIS	DE	YOUTUBERS	
	
Maria	Clara	Sidou	Monteiro2		

Palavras-chave:		
Infância.	YouTuber.	Publicidade.		
	

O	 YouTube	 é	 o	 terceiro	 maior	 site	 do	 mundo	 em	 popularidade	 (DIJCK,	 2013;	

DEHGHANI	et	al,	2016)	e	o	seu	segundo	maior	consumidor	de	vídeos	é	o	Brasil	(CORRÊA,	

2015).	É	considerado	um	dos	serviços	de	transmissão	de	vídeos	mais	populares,	com	uma	

alta	frequência	de	uploads,	já	que	ele	permite	que	os	vídeos	circulem	com	facilidade	e	que	

produções	 feitas	 com	 smartphones	 se	 tornem	 populares	 (CHAU,	 2010).	 Dentro	 desse	

contexto,	algumas	pessoas	se	destacam	na	produção	de	vídeos,	entrando	para	o	seu	“sistema	

interno	 de	 celebridades”	 (BURGESS;	 GREEN,	 2009,	 p.	 45).	 São	 chamados	 de	 YouTubers,	

produtores	de	conteúdo	exclusivo	para	o	YouTube.	Eles	são	cada	vez	mais	contratados	pelas	

marcas	para	promoverem	diferentes	produtos	 em	 seus	 canais,	 fazendo	uma	publicidade	

disfarçada	de	entretenimento	chamada	de	“híbrida”	(COVALESKI,	2010)	e	nem	sempre	é	

declarada	por	eles	como	uma	promoção	paga	por	um	anunciante.	Para	o	público	infantil,	

nosso	 foco	 de	 pesquisa,	 a	 publicidade	 híbrida	 torna	 ainda	 mais	 difícil	 a	 percepção	 do	

conteúdo	persuasivo.	

Assim,	 nos	 interessa	 na	 tese,	 como	objetivo	 geral:	 compreender	 o	 consumo	 feito	

pelas	 crianças	 de	 publicidade	 presente	 nos	 vídeos	 de	 YouTubers.	 Para	 chegarmos	 nele,	

fizemos	 uma	 pesquisa	 exploratória	 que	 envolveu	 acompanharmos	 três	 eventos	 de	

YouTubers	em	Porto	Alegre	para	conhecermos	a	relação	das	crianças	com	esses	produtores	

e	como	elas	percebem	a	publicidade	presente	nos	canais.		

Para	este	resumo,	fizemos	um	recorte	sobre	as	respostas	relacionadas	à	publicidade	

no	YouTube	 das	 25	 crianças	 entrevistadas3.	 Utilizamos	 como	 critério	 para	 o	 número	 de	

entrevistas	 o	 ponto	 de	 saturação	 (BAUER;	 GASKELL,	 2008),	 ou	 seja,	 até	 a	 repetição	 das	

respostas.	Fizemos	 entrevista	 semi-estruturada,	 pois	 ela	 permite	 “que	 questões	mais	 ou	

																																																													
1	Frase	de	uma	das	meninas	ao	se	referir	a	um	produto	mostrado	em	comercial	antes	do	vídeo	dos	YouTubers.	
2	Doutoranda	pelo	Programa	de	Pós-graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul.	Linha	de	pesquisa:	Informação,	Redes	Sociais	e	Tecnologias.	Orientador:	Alex	Primo.	
3	Em	dois	eventos,	tivemos	duas	entrevistas	em	trio	e	outra	em	dupla,	pois	as	crianças	estavam	acompanhadas	
de	seus	amigos	e	irmãos.	Todas	as	outras	foram	entrevistadas	individualmente.	
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menos	abertas	sejam	levadas	à	situação	de	entrevista	na	forma	de	um	guia”	(FLICK,	2004,	

p.	106)	e	acrescentamos	perguntas	de	acordo	com	as	respostas	das	crianças.	

Em	todos	os	eventos,	a	escolha	das	crianças	foi	aleatória,	de	acordo	com	a	faixa	etária	

de	 oito	 a	 12	 anos,	 pois	 de	 acordo	 com	 Buckingham	 (2007),	 as	 crianças	 supostamente	

começariam	a	desenvolver	um	entendimento	sobre	a	persuasão	na	publicidade	a	partir	dos	

oito	 anos.	 Apesar	 dessa	 escolha,	 duas	 crianças,	 uma	 de	 sete	 anos	 e	 outra	 de	 seis	 anos	

pediram	através	da	avó	e	do	pai	que	as	acompanhavam	para	falarem	com	esta	pesquisadora,	

pois	queriam	responder	às	perguntas	da	pesquisa.		

O	primeiro	evento	de	YouTuber	foi	a	peça	de	teatro	“O	Paraíso”	protagonizada	pelo	

Rezendeevil	de	20	anos.	Essa	peça	é	baseada	na	sua	vida	como	YouTuber	e	nos	seus	vídeos	

sobre	o	jogo	Minecraft.	Entrevistamos	oito	crianças	no	Pepsi	On	Stage,	em	julho	de	2016,	

enquanto	esperavam	para	entrar	no	evento.	

O	 segundo	 evento	 foi	 do	 AuthenticGames	 com	 uma	 peça	 de	 teatro	 chamada	

“AuthenticGames	–	o	show”,	protagonizada	pelo	YouTuber	Marco	Túlio	de	20	anos	e	também	

baseada	 no	 jogo	Minecraft.	 Entrevistamos	 nove	 crianças,	 enquanto	 elas	 esperavam	para	

entrar	no	Pepsi	On	Stage,	em	agosto	de	2016.		

Em	junho	de	2017,	teve	ao	lançamento	do	livro	"Quero	ser	uma	YouTuber”	de	autoria	

da	 YouTuber	 Julia	 Silva,	 de	 11	 anos,	 na	 livraria	 Cameron	 no	 shopping	 Bourbon	Wallig.	

Entrevistamos	oito	 crianças,	 sendo	 todas	meninas,	 cinco	delas	 tinham	dez	 anos,	 uma	de	

nove	anos	e	duas	de	oito	anos.	Não	vimos	meninos	nesse	evento.	

Perguntamos	às	crianças	se	elas	viam	e	o	que	achavam	da	publicidade	no	YouTube.	

Porém,	 esbarramos	 em	 um	 problema	 de	 conceito.	 Nem	 sempre	 elas	 sabiam	 o	 que	 era	

publicidade.	 Adaptamos	 as	 perguntas	 variando	 entre	 os	 termos	 “comerciais”,	

“propagandas”,	“anúncios”.	

As	crianças,	num	primeiro	momento,	não	lembravam	se	viram	banners,	um	dos	tipos	

de	 publicidade	 on-line	 no	 YouTube.	 Para	 ajudá-las,	 fizemos	 ilustrações	 de	 como	 são	 os	

banners.	Com	a	demonstração	do	que	eles	seriam,	a	maioria	afirmava	que	 já	viu,	mas	os	

fechava,	pois	os	banners	atrapalhavam	a	visualização.		

Já	os	vídeos	de	comerciais	foram	lembrados	com	facilidade	e	a	maioria	das	crianças	

disse	que	os	pulam.	As	crianças	entrevistadas	afirmaram	que	o	comercial	atrapalha,	assim	

como	o	banner,	pois	o	interesse	delas	é	ver	logo	o	vídeo	do	seu	YouTuber	favorito.	Cinco	das	

25	crianças	entrevistadas	afirmaram	que	veem	os	comerciais	quando	são	produtos	que	as	

interessam,	ou	seja,	para	elas,	a	mercadoria	é	mais	importante	que	o	inconveniente	de	ter	

que	esperar	para	ver	o	vídeo.	Assim,	quando	o	YouTube	direcionar	pelos	seus	algoritmos	

(DIJCK,	 2013;	 BURROUGHS,	 2017),	 comerciais	 de	 produtos	 que	 interessam	 às	 crianças,	

maiores	as	chances	delas	assistirem	e	promover		fidelização	às	marcas	que	a	publicidade	
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busca	com	esse	público	(LINN,	2006).	Algumas	das	opiniões	das	crianças:	“Não	devia	ter	

comercial,	atrapalha	e	demora	para	começar”	(menina,	dez	anos);	“Eu	pulo	(em	relação	aos	

comerciais).	 São	 chatos.	Não	 dá	 para	 ver	 o	 vídeo	 (em	 relação	 ao	banner)”	 (menina,	 oito	

anos);	“Só	não	pulo	comerciais	de	roupa	e	de	chocolate.	Ah,	vejo	também	o	do	Uber	porque	

achei	engraçado”	(menina,	dez	anos);	“Eu	acho	os	comerciais	de	roupa,	beleza,	sapatos	e	

maquiagem	 bons”	 (menina,	 dez	 anos);	 “Se	 for	 de	 alguma	 coisa	 que	 eu	 gosto,	 pode	 ser”	

(menino,	sete	anos)	e	“Acho	ruim”	(cinco	crianças	–	menina	e	menina,	nove	anos;	menino,	

sete	anos;	dois	meninos,	oito	anos).	Concluímos	que	banner	e	comercial	 são	vistos	como	

incômodos,	o	que	dificulta	na	memorização	dos	produtos/marcas,	diferentemente	do	que	

acontece	com	a	publicidade	dentro	dos	vídeos	dos	YouTubers.	

Nesse	sentido,	questionamos	as	crianças	se	elas	lembravam	algum	produto	utilizado	

ou	mostrado	nos	vídeos.	Os	brinquedos	são	os	produtos	mais	citados	com	destaque	para	as	

bonecas	Baby	Alive	e	bebê	Reborn	presentes	em	canais	de	meninas	YouTubers	mirins.	Uma	

menina	de	dez	anos	falou	que	lembra	nos	vídeos	da	Julia	Silva,	as	bonecas	Monster	High,	que	

averiguamos	que	estavam	presentes	em	quase	todos	os	vídeos	do	primeiro	ano	de	canal.	As	

outras	crianças	nomearam	os	seguintes	produtos:	tiara	de	gatinho,	roupas,	Nutella,	capinha	

de	celular,	fidget	spinner,	elástico	Rainbow	Loom,	videogame	Xbox,	casa	da	Barbie,	boneco	

Flurby,	iPad,	iPhone.	Uma	das	meninas	de	oito	anos	falou	que	viu	a	Julia	com	a	mochila	da	

marca	Kipling	e	pediu	para	sua	mãe.	Para	atender	ao	seu	pedido,	toda	a	família	deu	uma	

contribuição	para	a	compra.	Entre	os	produtos	vistos	nos	canais	e	que	elas	ganharam	dos	

pais	estão	o	bebê	Reborn,	Baby	Alive,	Flurby,	livros	dos	YouTubers	e	boneca	Monster	High.	

É	 necessário	 ressaltar	 que	 todas	 elas	 afirmaram	 que	 quiseram	 esses	

produtos/marcas	e	já	os	pediram	aos	pais.	As	crianças	utilizaram	os	vídeos	para	mostrar	

aos	pais	os	produtos	que	queriam.	Os	YouTubers,	ao	destacarem	esses	materiais	em	seus	

vídeos,	fazendo	uma	comunicação	mercadológica	seja	ou	não	encomendada	por	uma	marca,	

conseguem	persuadir	o	seu	público	e	gerar	um	desejo	de	compra.		

Ainda	 nesse	 aspecto,	 quando	 perguntadas	 sobre	 os	 produtos	 mostrados	 pelos	

YouTubers,	as	crianças	 falaram	também	de	mercadorias	do	YouTuber:	 todas	pediram	aos	

pais	o	ingresso	da	peça	do	Rezendeevil	e	do	AuthenticGames,	todas	compraram	os	livros	

deles	e	da	Julia	Silva	e	onze	crianças	também	tinham	as	camisetas	das	peças	do	Rezendeevil	

e	do	AuthenticGames.	Ou	seja,	temos	uma	relação	de	fã,	na	qual,	o	produto	que	ela	vai	querer	

envolve	a	imagem	do	YouTuber.	Portanto,	além	de	fazerem	comerciais	para	as	corporações	

citadas,	o	próprio	YouTuber	se	torna	numa	marca	que	anuncia	para	as	crianças	pelos	vídeos,	

promovendo	os	seus	produtos.	Esse	é	um	aspecto	que	deverá	ser	abordado	na	tese	para	

analisar	se	as	crianças	veem	o	YouTuber	como	uma	marca.	Isso	nos	leva	a	questionar	na	tese	
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como	 as	 crianças	 conhecem	 os	 produtos	 dos	 seus	 YouTubers,	 porquê	 os	 pedem	 para	

comprar	e	se	consideram	isso	como	publicidade.	

Para	termos	pistas	da	compreensão	das	crianças	sobre	a	relação	dos	YouTubers	com	

as	marcas,	perguntamos	como	elas	acham	que	eles	conseguiram	esses	produtos.	Segundo	

uma	menina	de	dez	anos,	foram	os	pais	e	os	fãs	que	compraram	brinquedos	para	Julia.	Já	

outra	menina	de	nove	anos	disse:	“os	YouTubers	compram	os	produtos	para	fazer	vídeos”,	

enquanto	que	sua	colega	de	oito	anos	afirmou:	“eles	não	têm	tempo	de	sair	porque	gravam	

muito.	 Eles	 ganharam	 os	 produtos”.	 Outra	 criança	 de	 dez	 anos	 também	 achou	 que	 os	

YouTubers	ganharam	presentes	de	pais	e	de	fãs	assim	como	eles	próprios	compraram.	Já	

outra	menina	de	dez	anos	propôs	que	a	partir	de	100.000	inscritos,	os	YouTubers	ganham	

brinquedos	do	YouTube	e	de	marcas	e	sua	colega	achou	que	é	a	partir	de	20.000	inscritos	

que	os	anunciantes	chamam	para	fazerem	comerciais.	Somente	uma	menina	de	dez	anos	

afirmou:	“os	YouTubers	falam	quando	ganharam	de	marcas”.	As	respostas	nos	mostram	que	

as	crianças	não	tem	noção	das	relações	das	marcas	com	os	YouTubers	já	que	os	mesmos	não	

informam	 ao	 público	 como	 trabalham	 ou	 conseguem	 tantos	 produtos	 para	 utilizar	 em	

diferentes	vídeos.		

Assim,	 este	 trabalho	 de	 exploração	 não	 pretende	 generalizar	 resultados,	 mas	

apontar	aspectos	que	precisarão	ser	desenvolvidos	na	pesquisa	empírica	doutoral	com	base	

nas	respostas	dessas	crianças	entrevistadas.	Concluímos	que	precisaremos	aprofundar	com	

as	 crianças	 em	 entrevistas	 mais	 longas	 e	 com	 a	 presença	 dos	 vídeos	 a	 questão	 da	

compreensão	(ou	não)	da	publicidade	híbrida	feita	pelos	YouTubers.	
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Desejamos	tensionar	alguns	conceitos	que	envolvem	publicidade	e	suas	práticas	de	

produção	(PIEDRAS,	2009)	com	as	forças	que	a	impactam,	direta	ou	indiretamente,	como	

meio	de	iluminar	a	noção	de		sua	articulação	com	o	mundo	social.	Partindo	da	inquietação	

de	como	pensar	a	dimensão	cultural	da	publicidade	a	partir	das	noções	de	dupla	articulação	

(HALL,	 2003),	 regulação	 da	 cultura	 (HALL,	 1997)	 e	 sua	 lógica	 de	 produção	 (MARTÍN-

BARBERO,	2003)	nos	debruçamos	sobre	estes	conceitos	a	fim	de	buscar	maiores	subsídios	

para	 sua	 compreensão.	 Evidenciamos	 que	 a	 publicidade	 é	 uma	 prática	 crucial	 para	 o	

escoamento	da	produção	numa	sociedade	de	mercado	e	abarca	em	si	noções	materiais	e	

simbólicas.	Sua	atividade	fim	é	promover	a	divulgação	de	produtos	e	serviços	através	de	seu	

caráter	 persuasivo.	 E,	 complementarmente,	 carrega	 intrinsecamente	 uma	 dimensão	

cultural	que	“constrói	representações	sociais	e	atualiza	o	imaginário	contemporâneo,	além	

de	contribuir	para	criar	ou	reafirmar	práticas”	(PIEDRAS,	2009,	p.	54).		

O	modelo	‘O	Circuito	da	Cultura’,	cunhado	por	Stuart	Hall	(1997a),	compreende	que	

a	 Comunicação	 deve	 ser	 analisada	 a	 partir	 de	 todas	 as	 esferas	 da	 sociedade,	 pois	 o	

significado	contido	em	si	permeia	todas	suas	práticas	em	função	da	intermediação	com	os	

sujeitos.	Assim,	é	composto	pelas	esferas	de	Produção,	Consumo,	Regulação,	Representação	

e	Identidade	(HALL,	1997a).	Concebendo	a	publicidade	como	produto	cultural,	sinalizamos	

que	iremos	nos	ater	às	esferas	de	Regulação	e	Produção,	especificamente,	pois	queremos	

lançar	 luz	 às	 práticas	 de	 produção	 da	 publicidade,	 ambiente	 onde	 as	 mensagens	

publicitárias	 são	 tecidas,	 e	 acessar	 uma	 área	 que,	 indiscriminadamente,	 revela	 as	

contradições	 encontradas	 no	 campo	 social	 (PIEDRAS,	 2009),	 as	 quais	 regulam	 ou	 são	

reguladas	pela	Cultura	(HALL,	1997).		

Para	 vislumbrar	 a	 publicidade	 enquanto	 produto	 cultural	 é	 necessário	 refletir	 a	

cerca	da	articulação	das	demais	instâncias	que	integram	o	mundo	social	e	que	manifestam	

ou	nela	impactam	direta	ou	indiretamente.	Nesta	reflexão,	é	necessário	considerar	as	forças	
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políticas,	 econômicas	 e	 culturais	 que	 configuram	 a	 conjuntura	 atual	 da	 publicidade	

(PIEDRAS,	 2009).	 Na	 esfera	 econômica,	 é	 preciso	 considerar	 o	 modelo	 econômico	

capitalista,	 o	 qual	 norteia	 as	 relações	 estabelecidas	 entre	 anunciantes,	 veículos	 de	

comunicação,	agências	de	publicidade	e	consumidores,	pois	integramos	uma	sociedade	de	

mercado	 onde	 as	 relações	 comerciais	 estabelecem	 o	 modo	 de	 operar	 neste	 âmbito.	

Especialmente,	no	tocante	aos	veículos	de	comunicação	televisivos,	a	comercialização	dos	

espaços	 publicitários	 intercalados	 à	 grade	 de	 programação	 é	 o	 que	 operacionaliza	 suas	

atividades.	Tal	dinâmica	caracterizada	pela	massificação	da	cultura	associada	ao	processo	

de	informação	midiática,	configura	a	centralidade	da	cultura	denominada	por	Stuart	Hall	

(1997).	É	válido	destacar	que	“ao	articular	o	âmbito	simbólico	ao	material,	a	publicidade	

contribui	 para	 a	 ampliação	 do	 mercado	 tanto	 em	 termos	 econômicos	 quanto	 culturais,	

operando	como	um	nó	da	 ‘cultura	de	consumo’”	 (PIEDRAS,	2009,	p.	57).	Dessa	maneira,	

vemos	 que	 a	 relação	 intrínseca	 existente	 entre	 publicidade,	 Economia	 e	 Cultura,	

visivelmente	extrapolada	para	outras	dimensões	da	vida	social,	têm	sua	articulação	agindo	

no	ambiente	cultural	de	modo	distinto	amplificando	o	tensionamento	dessas	esferas,	uma	

vez	que	ela	condiciona,	mas	também	é	condicionada	por	forças	sociais.	

Hall	 (1997)	representa	a	 “centralidade	da	cultura”	a	partir	da	permeabilidade	da	

cultura	 no	 cotidiano	 dos	 sujeitos	 forjando	 seu	 caráter	 constitutivo	 da	 vida	 social.	 Desse	

modo,	é	fundamental	nos	aproximarmos	da	noção	de	articulação,	cunhada	por	Stuart	Hall	

(2003),	 como	 fenômeno	 oposto	 à	 determinação	 em	 termos	 de	 correspondências	 e	 suas	

contradições.	O	autor	revela	sua	noção	de	articulação	como	“[...]	conexão	ou	vínculo	que	não	

é	necessariamente	dada	em	todos	os	casos,	[...]	mas	algo	que	requer	condições	particulares	

para	sua	emergência”	(HALL,	2003,	p.	196).	E	esclarece	que	a	articulação	é	algo	que	deve	

“[...]	 ser	 positivamente	 sustentado	 por	 processos	 específicos,	 que	 não	 é	 eterno,	 mas	 se	

renova	constantemente,	que	pode	sob	certas	circunstâncias	desaparecer	ou	ser	derrubado,	

levando	à	dissolução	de	antigos	vínculos	e	à	novas	conexões	–	rearticulações”	(HALL,	2003,	

p.	 196).	 Os	 agentes	 que	 determinam	 a	 mudança	 cultural	 seja	 a	 partir	 da	 Economia,	 do	

Mercado,	poder	político	ou	social	e	pelo	Estado	os	fazem	exercendo	uma	“dupla	articulação”,	

dado	 que	 estabelecem	 suas	 forças	 de	 modo	 recíproco	 pensando	 nos	 elos	 de	 ligação	

existentes	 entre	 Cultura	 e	 Economia,	 o	 Estado	 e	 o	 Mercado,	 cada	 qual	 implicando	 seus	

limites	e	pressões	sobre	o	outro,	sem	contudo,	desempenhar	força	suficiente	para	definir	o	

funcionamento	de	tais	agentes	(HALL,	1997).	

Considerando	 a	 dupla	 articulação	 e	 seus	 tensionamentos,	 é	 necessário	 refletir	 a	

cerca	 do	modo	 como	 se	 dá	 a	 regulação	 da	 cultura	 ou	 como	 ela	 é	 governada.	 Diante	 do	

mosaico	formado	pelos	agentes	sociais,	que	incidem	suas	pressões	diretamente	na	cultura,	

de	 que	 modo	 esta	 deve	 ser	 regulada?	 Hall	 (1997)	 defende	 a	 noção	 de	 ‘desregulação	 e	
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retomada	da	regulação’,	onde	o	autor	entende	que	os	princípios	neoliberais	promovem	a	

privatização	em	detrimento	à	estatização	de	empresas	e	organizações	públicas	apostando	

nas	dinâmicas	que	regem	as	forças	do	mercado.	No	entanto,	o	autor	elucida	características	

existentes	 na	 autorregulação	 do	 mercado	 que	 demonstram	 que	 estes	 não	 funcionam	

sozinhos,	e	sim,	necessitam	ser	estruturados	e	controlados		no	que	diz	respeito	à	hábitos	e	

convenções,	treinamentos,	certificações,	deveres	e	responsabilidades	que	determinam	seu	

completo	 funcionamento	(HALL,	1997).	Desse	modo,	Hall	 (1997)	destaca	que	o	mercado	

contém	em	si,	regulação	própria.	Pensando	nesta	direção,	o	autor	acredita	que	o	quê	opera	

é	a	substituição	de	uma	regulação	da	cultura	por	outra.	Quer	dizer,	“não	se	trata	de	uma	

opção	entre	liberdade	e	restrição,	mas	entre	modos	diferentes	de	regulação,	cada	um	dos	

quais	representa	uma	combinação	de	liberdades	e	restrições”	(HALL,	1997,	p.	37).		

Pensando	sobre	a	articulação	das	diferentes	 instâncias	que	governam	a	cultura,	é	

válido	destacar	a	configuração	existente	nos	meios	de	comunicação	e	sua	manifestação	no	

interior	da	Cultura.	Martín	Barbero	(2003)	desenvolveu	o	 ‘Mapa	Noturno	das	Mediações’	

com	o	intuito	de	mapear	a	complexidade	imbricada	neste	modelo	que	prevê	as	práticas	de	

comunicação	e	a	reverberação	destas	no	campo	social	(MARTÍN-BARBERO,	2003).	Mesmo	

que	 o	mapa	 trate	 da	 dinâmica	 existente	 no	meio	 televisivo,	 este	 resumo	 irá	 deter-se	 na	

instância	 da	 lógica	 de	 produção	 e	 seus	 usos	 para	 pensar	 a	 publicidade,	 visto	 que	 é	 um	

produto	cultural	e	midiático.	Nesta	perspectiva	a	lógica	de	produção	deve	ser	considerada	

nos	seguintes	âmbitos:	A	competitividade	 industrial,	 a	qual	abarca	 lógicas	presentes	nas	

relações	 comerciais	 entre	 agências	 de	 publicidade	 e	 anunciantes	 ou,	 num	 segundo	

momento,	 seus	 consumidores	 finais.	 A	 competência	 comunicativa	 é	 a	 adequação	 e	

assertividade	na	tessitura	da	mensagem	publicitária	para	o	público	que	se	dirige.	Os	níveis	

e	fases	de	decisão	referem-se	aos	critérios	utilizados	no	que	será	produzido	como	formatos	

de	 anúncios.	 As	 ideologias	 profissionais	 tratam	do	 contemporização	 entre	 exigências	 do	

sistema	produtivo,	determinações	do	gênero	e	as	demandas	do	anunciante	e	seu	grupo	de	

consumidores.	 Já	 as	 rotinas	 de	 produção	 abordam	 os	 microprocessos	 necessários	 para	

desenvolver	as	mensagens	publicitárias	no	interior	das	agências	de	publicidade	e	suas	inter-

relações	com	outros	fornecedores.	E,	por	fim,	as	estratégias	de	comercialização,	concepção	

idealizada	pela	agência	de	publicidade,	que	deixará	seu	registro	 intrínseco	na	campanha	

publicitária	a	ser	entregue	(PIEDRAS,	2009).	

No	tocante	às	práticas	de	produção	da	publicidade,	Piedras	(2009)	destaca	que	a	

partir	dos	dispositivos	enumerados	por	Martín-Barbero	(2003)	na	lógica	de	produção	“[...]	

a	estrutura	institucional	da	agência	publicitária	emprega	linguagens	e	meios	técnicos	para	

produzir	 [...]	 anúncios,	 que	 estimulam	a	percepção	dos	 receptores	 sobre	os	produtos	ou	

serviços	 divulgados,	 baseado	 na	 cultura,	 códigos	 e	 símbolos	 compartilhados”	 (PIEDRAS,	
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2009,	 p.	 69).	 Assim,	 nota-se	 a	 articulação	 existente	 entre	 as	 práticas	 de	 produção	 e	 o	

mercado,	 a	 instância	 econômica	 e	 o	 caráter	 comercial	 da	 produção,	 bem	 como	 as	

manifestações	 contraditórias	 e	 espaços	 de	 negociação	 identificados	 nas	 práticas	 de	

recepção	da	publicidade.	

Assim,	 a	 centralidade	 da	 cultura	 (HALL,	 1997)	 revela-se	 no	 modo	 como	 esta	 é	

atravessada	por	 todas	as	esferas	que	compõem	o	mundo	social.	Portanto,	é	 fundamental	

refletir	sobre	sua	regulação	no	que	tange	à	maneira	como	a	cultura	é	moldada	e	governada.	

Hall	(1997)	nos	esclarece	que	a	esfera	da	Regulação	traz	em	seu	cerne	a	relação	intrínseca	

existente	 entre	 cultura	 e	 poder.	 Quer	 dizer,	 quanto	mais	 central	 a	 cultura,	maior	 são	 as	

forças	que	a	incidem,	governam,	moldam	e	regulam.	No	entanto,	Hall	(1997)	nos	adverte	

que	 independente	 do	 que	 tiver	 a	 “[...]	 capacidade	 de	 influenciar	 a	 configuração	 geral	 da	

cultura,	de	controlar	ou	determinar	o	modo	como	funcionam	as	instituições	culturais	ou	de	

regular	as	práticas	culturais,	isso	exerce	um	tipo	de	poder	explícito	sobre	a	vida	cultural”	

(1997,	p.	35).	Sobretudo,	nos	parece	claro	que	as	forças	externas	que	incidem	na	Cultura	

como	 a	 Economia,	 o	 Estado,	 o	 Mercado,	 a	 Moral	 atual	 sob	 a	 forma	 de	 determinação	

recíproca,	 ou	 seja,	 a	 articulação	 destas	 forças,	 cada	 qual	 pressionando	 ou	 resistindo	

conforme	seus	anseios	delineiam	a	dinâmica	cultural	(HALL,	1997).	Seus	limites	delineiam	

e	 tecem	 as	 pressões	 e	 resistências	 que	 cada	 esfera	 impõe	 às	 outras.	 Desse	 modo,	 a	

publicidade,	 pensada	 enquanto	 produto	 cultural,	 é	 permeada	 por	 esta	 dinâmica	 e	 sua	

influência	revela	a	complexidade	em	se	pensar	as	práticas	de	produção	da	publicidade	tendo	

em	vista	que	os	publicitários	são	aqueles	que	tecem	as	mensagens	publicitárias	ao	mesmo	

tempo	que	habitam	o	espaço	social	e	são	afetados	por	este	ambiente.		
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A	 pesquisa	 de	 doutorado	 em	 desenvolvimento	 está	 localizada	 na	 área	 da	

comunicação	governamental	e	objetiva	relacionar	o	acesso	aos	produtos	da	comunicação	

empreendida	pelos	governos	ao	direito	à	informação	e	à	memória	nas	democracias.	Para	

isso,	discute	a	preservação,	nos	sites	governamentais,	dos	produtos	dessa	comunicação.	

Duas	 são	 as	 premissas	 iniciais	 para	 a	 construção	 da	 hipótese	 de	 pesquisa:	 1.	 a	

comunicação	oficial	é	necessária	à	visibilidade	e	à	accountability,	próprias	das	democracias;	

e	 2.	 os	 produtos	 derivados	 da	 comunicação	 governamental,	 frutos	 das	 atividades	 de	

assessoria	 de	 imprensa,	 relações	 públicas	 e	 publicidade	nos	 órgãos	 oficias,	 resultam	 em	

inúmeros	arquivos	de	propagandas,	notícias,	peças	audiovisuais,	imagens	e	publicações	que	

constituem	parte	 importante	da	memória	dos	 cidadãos	 e	dos	 locais	 governados	 (cidade,	

estado	ou	país).		

A	principal	questão	norteadora	surge	do	fato	de	que,	mesmo	com	o	desenvolvimento	

das	 tecnologias	 digitais	 nas	 áreas	 da	 informação	 e	 comunicação	 (TICs),	 os	 governos	

brasileiros	não	preservam	essa	memória	em	seus	sites	oficiais,	excluindo	do	acesso	público	

importantes	registros	culturais,	políticos	e	sociais,	interferindo	na	compreensão	histórica	e	

política	do	espaço	governado.	Esse	entendimento	tem	por	base	a	pesquisa	concluída	neste	

Programa	de	Pós-Graduação,	em	nível	de	mestrado	(LUZ,	2016),	na	qual	se	demonstrou	que	

em	mais	de	30%	dos	 sites	oficiais	das	 capitais	brasileiras	não	 resta	nenhum	registro	da	

comunicação	produzida	por	governos	passados2.	

Um	dos	principais	desafios	que	esta	pesquisa	encontra,	e	que	apresentamos	como	

tema	de	debate	neste	seminário,	trata	da	construção	da	hipótese,	isto	é,	a	escolha	de	teorias	

e	aportes	conceituais	e	como	serão	acionados	a	fim	de	embasar	a	relação	entre	comunicação	

governamental	 e	 memória.	O	 estado	 da	 arte	 realizado	 durante	 a	 pesquisa	 de	mestrado	

apontou	a	inexistência,	até	então,	de	estudos	sobre	o	tema	da	preservação	da	comunicação	

																																																													
1	Doutoranda	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul	(PPGCOM/UFRGS)	-	Linha	4:	Mediações	e	representações	culturais	e	polıt́icas.	Orientadora:	
Profa.	Maria	Helena	Weber.	E-mail:	anajaves@gmail.com	
2	A	dissertação	identificou	o	estágio	de	preservação	ou	de	apagamento	dos	acervos	da	comunicação	
governamental	a	partir	de	pesquisa	histórico-descritiva	e	pesquisa	documental	realizadas	nos	sites	oficiais	das	
27	capitais	brasileiras,	compreendendo	o	período	de	2009	a	2016.		
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governamental.	 Algumas	 pesquisas	 utilizam	 o	 conceito	 “memória	 organizacional”	 mas,	

mesmo	nesses	estudos,	a	memória	não	está	relacionada	à	comunicação	das	organizações,	

mas	 à	 memória	 de	 seus	 funcionários	 ou	 fundadores.	 Além	 disso,	 segundo	 Cruz	 (2014),	

apesar	 da	 emergência	 da	 temática	 da	 memória	 nas	 ciências	 sociais	 e	 nos	 estudos	

organizacionais,	 “menos	 de	 1%	 dos	 artigos,	 teses,	 dissertações,	 monografias	 de	

especialização	 e	 papers	 cientıf́icos	 do	 campo	 da	 Comunicação	 consideram	 Memória	

Organizacional	como	objeto	de	pesquisa”	(CRUZ,	2014,	p.	180)3.	

Os	estudos	da	memória	passaram	a	ter	maior	destaque	a	partir	da	metade	do	século	

passado,	 no	 rastro	 do	 pós-guerra	 e	 da	 preocupação	 com	 o	 risco	 do	 esquecimento	 dos	

horrores	 vividos	 naquele	 período.	 Alguns	 dos	 principais	 teóricos	 na	 área,	 como	 Ricœur	

(2007;	 2003),	 Nora	 (1993),	 Le	 Goff	 (1990)	 e	 Pollak	 (1992;	 1989),	 têm	 como	 ponto	 de	

partida	os	horrores	decorrentes	do	nazi-fascismo	na	Europa	e	defendem	a	necessidade	de	

preservar	 a	 memória	 sobre	 os	 acontecimentos	 passados	 a	 fim	 de	 que	 sejam	 evitadas	

situações	semelhantes	no	futuro.	São	estudos	fundantes	e	indispensáveis	para	tratar	o	tema	

da	 memória,	 mas	 que	 impõem	 a	 necessidade	 de	 contextualização	 histórica	 do	 seu	

desenvolvimento	 e	 colocam	 a	 seguinte	 questão:	 como	 atualizá-los	 na	 atual	 pesquisa,	

localizada	no	contexto	de	um	regime	democrático?	

Na	 outra	 ponta,	 tem-se	 a	 necessidade	 de	 conceituação	 e	 caracterização	 da	

comunicação	governamental	a	fim	de	compreendê-la	como	componente	importante	para	a	

memória	dos	locais	governados	e	de	seus	moradores.	Nas	democracias,	compreende-se	que	

a	comunicação	dos	governos	deve	estar	associada	ao	interesse	público,	fazendo	com	que	a	

comunicação	pública	seja	a	sua	categoria	necessária	de	análise	(WEBER,	2011).	Para	Weber	

(2017,	 p.	 40),	 quando	 se	 trata	 de	 analisar	 as	 estruturas,	 as	 mídias,	 os	 produtos	 de	

comunicação	e	os	profissionais	mantidos	por	instituições	governamentais,	 legislativas	ou	

jurídicas,	“o	conceito	de	comunicação	pública	é	argumento	fundamental	para	demarcar	as	

diferenças	 –	 e	 não	para	 sublimá-las	 –	 entre	 o	 direito	 à	 informação	 e	 à	 responsabilidade	

(pública	 ou	 privada)	 de	 gerar	 ou	 difundir	 essa	 informação”.	 É	 pela	 observação	 dos	

princípios	da	comunicação	pública	que	são	evidenciados	os	conflitos	entre	interesse	público	

(accountability	e	promoção	do	debate	público)	e	interesses	privados	(disputas	políticas	e	

promoção	 individual,	 entre	 outros)	 que	 podem	 estar	 presentes	 na	 comunicação	

empreendida	pelo	Estado.	A	questão	que	se	faz	necessária	responder	nesse	eixo	teórico	está	

inserida,	portanto,	em	um	paradoxo:	como	caracterizar	a	comunicação	governamental	como	

de	interesse	público	–	e,	portanto,	indispensável	à	constituição	da	memória	coletiva,	social	

																																																													
3	Cruz	pesquisou	7.716	teses,	dissertações	de	mestrado,	artigos	em	periódicos	e	trabalhos	apresentados	em	
congressos	da	área	de	comunicação	no	Brasil,	entre	1980	e	2013.	
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e	política	de	um	governo	e	dos	cidadãos	governados	–	sem	excluir	seu	caráter	estratégico	

indispensável	às	disputas	por	visibilidade	e	credibilidade	dos	governos	que	a	promovem?	

E,	mesmo	em	casos	nos	quais	seja	observada	a	prevalência	dos	interesses	estratégicos	em	

detrimento	do	 interesse	público,	é	 justificado	o	apagamento	das	 informações	e	produtos	

dessa	comunicação?	

Por	fim,	é	importante	ressaltar	a	definição	dos	sites	governamentais	como	locus	da	

pesquisa,	 isto	 é,	 o	 lugar	 de	 observação	 da	 preservação	 ou	 apagamento	 da	 comunicação	

governamental.	Essa	escolha	parte	da	constatação	de	que	os	produtos	de	comunicação	são,	

cada	 vez	 mais,	 produzidos	 e	 difundidos	 em	 formato	 digital.	 Muitas	 vezes,	 eles	 existem	

unicamente	 nesse	 formato,	 não	 possuindo	 similar	 em	 outro	 suporte.	 Isso	 faz	 dos	 sites	

oficiais	lugar	privilegiado	para	armazenamento	e	difusão	da	comunicação	governamental,	

especialmente	 com	 o	 crescimento	 exponencial	 da	 capacidade	 de	 processamento	 dos	

servidores	 e	bancos	de	dados	 e	 o	barateamento	da	 tecnologia	 envolvida.	No	 entanto,	 ao	

mesmo	 tempo	 em	 que	 a	 internet	 favorece	 o	 armazenamento,	 a	 difusão	 e	 a	 busca	 por	

informação,	ela	também	facilita	o	apagamento	de	arquivos	digitais	–	processo	que	se	mostra	

muito	mais	 simples	 e	 rápido	 quando	 comparado	 à	 eliminação	 de	 arquivos	 em	 suportes	

analógicos.	Por	isso,	temos	a	necessidade	de	acionar	ainda	os	estudos	que	tratam	de	direito	

à	 informação	 relacionados	 aos	 estudos	 sobre	 preservação	 da	 informação	 digital	 e	 ao	

conceito	 de	 patrimônio	 digital,	 contando,	 para	 tal,	 com	 o	 suporte	 das	 pesquisas	

desenvolvidas	na	área	da	democracia	digital.	Conforme	defende	Cepik	(2000):	

Um	 dos	 principais	 fundamentos	 da	 transparência	 dos	 atos	
governamentais	 é	 a	 garantia	 de	 acesso	 dos	 cidadãos	 às	 informações	
coletadas,	produzidas	e	armazenadas	pelas	diversas	agências	estatais.	Por	
garantia,	 entende-se	 aqui	 não	 apenas	 o	 reconhecimento	 de	 uma	
prerrogativa,	 mas	 também	 o	 provimento	 de	 meios	 e	 condições	 para	 a	
efetivação	desse	acesso.	As	duas	dimensões,	na	medida	em	que	se	realizam	
socialmente,	conformam	o	chamado	direito	à	informação.	(CEPIK,	2000,	
p.	43,	grifo	nosso).	

No	entanto,	Cepik	(2000)	ressalta	que,	em	grande	parte	da	literatura	que	trata	do	

direito	à	informação,	tanto	no	Brasil	como	em	outros	países	do	mundo,	o	foco	ainda	está	

voltado	 para	 os	 documentos	 administrativos,	 isto	 é,	 aqueles	 de	 caráter	 legal	 tais	 como	

contratos,	editais,	peças	orçamentárias,	diários	oficiais	e	similares,	o	que	não	contemplaria	

os	 produtos	 da	 comunicação	 governamental,	 muitas	 vezes	 compreendida	 apenas	 como	

discurso	 persuasivo	 de	 um	 governo	 em	 busca	 de	 visibilidade.	 Por	 outro	 lado,	 Dodebei	

(2011)	alerta	sobre	o	crescente	movimento	mundial	pela	digitalização	de	documentos	que	

daria	conta	de	apenas	uma	parte	do	problema:	

A	partir	da	década	de	90	do	séc.	XX	assistimos	ao	desejo	desenfreado	de	
digitalização	de	documentos	com	o	surgimento	de	bibliotecas	e	arquivos	
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digitais.	 A	 ordem	 é	 digitalizar!	 Mas	 quem	 vai	 proteger	 esses	 objetos	
digitalizados?	 Que	 garantias	 de	 leitura	 e	 reprodutibilidade	 os	 arquivos	
digitais	propõem	à	sociedade?	E	se	esses	ainda	conservam	seus	duplos	em	
outras	 mídias	 como	 o	 papel	 ou	 o	 microfilme,	 o	 que	 dizer	 dos	 objetos	
nascidos	digitais?	Os	 jornais,	por	exemplo,	que	sempre	foram	uma	fonte	
riquíssima	de	informação	estão	deixando	de	circular	em	papel	para	serem	
produzidos	 apenas	 eletronicamente.	 Que	 chances	 teremos	 de	 efetuar	
pesquisas	nesses	arquivos	digitais?	(DODEBEI,	2011,	p.	40,	grifo	nosso).	

O	questionamento	sobre	quem,	no	presente	ou	futuro,	poderá	acessar	os	arquivos	

digitais	 da	 imprensa	 pode	 ser	 estendido	 aos	 produtos	 da	 comunicação	 produzida	 pelos	

governos	contemporâneos.	Esses	arquivos	vem	se	perdendo	no	ambiente	digital,	padecendo	

com	a	inexistência	de	um	debate	que	discuta	a	importância	da	sua	preservação.	

Assim,	conceituar	e	caracterizar	a	comunicação	governamental	como	de	interesse	

público	 nas	 democracias,	 não	 obstante	 seu	 necessário	 caráter	 estratégico,	 é	 um	 desafio	

premente	 na	 pesquisa	 ora	 em	 desenvolvimento.	 A	 partir	 desse	 reconhecimento,	 se	 faz	

possível	avançar	na	hipótese	que	associa	a	preservação	dos	produtos	dessa	comunicação	e	

a	memória	dos	locais	governados	e	dos	seus	moradores.	Para	isso,	o	próprio	conceito	de	

memória	deve	ser	resgatado	e	atualizado,	a	fim	de	nos	permitir	avançar	no	debate	sobre	a	

conservação	 ainda	 frágil	 da	 informação	 em	 tempos	 digitais	 e	 sobre	 a	 necessidade	 de	

garantia	de	acesso	público	a	essas	informações.	
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Para	o	 senso	comum,	 termos	como	memória	e	história	 confundem-se	 facilmente,	

sendo	 tratadas	 quase	 como	 sinônimos;	 porém,	 no	 fundo,	 designam	 fenômenos	 bastante	

diversos.	Embora	ambos	tenham	o	passado	como	um	ponto	de	referência,	a	história	tenta	

reconstruir	os	períodos	anteriores	a	partir	de	uma	perspectiva	problemática	e,	portanto,	

sempre	 incompleta,	 enquanto	 a	 memória	 estabelece	 um	 elo	 afetivo	 com	 o	 presente,	

alimentando-se	de	 lembranças	por	vezes	vagas	e	 fragmentadas.	Em	síntese,	a	história	só	

conhece	o	relativo,	pois	é	uma	operação	intelectual	que	exige	uma	análise	crítica;	a	memória,	

contudo,	procura	ser	absoluta	e	não	se	preocupa	em	assimilar	detalhes	que	a	confrontem	

(NORA,	1993,	p.3).	

A	 partir	 dessas	 ponderações,	 é	 possível	 considerar	 que,	 no	 jornalismo,	 essa	

problemática	sobre	a	memória	manifesta-se,	de	modo	particular,	nas	edições	de	aniversário	

dos	 jornais	 impressos.	 Elas,	 afinal,	 configuram-se	 como	 um	 meio	 que	 as	 empresas	

jornalísticas	encontram	para	exaltar	e	relembrar	o	seu	próprio	passado	–	a	efeméride	do	

aniversário	 torna-se	 um	pretexto	 para	 o	 jornal	 exercer	 uma	 espécie	 de	 celebração	de	 si	

mesmo.	Nesse	sentido,	o	uso	da	memória	envolve	o	exercício	de	poder	simbólico2,	 como	

entendido	 na	 concepção	 de	 Pierre	 Bourdieu	 (2003).	 A	 memória	 comemorativa	 está	

vinculada	 ao	 poder	 e,	 portanto,	 não	 pode	 ser	 dissociada	 dos	mecanismos	 de	 controle	 e	

dominação	que	alguns	grupos	conseguem	exercer	sobre	outros.	Afinal,	definir	o	que	deve	

ser	 lembrado	 e	 o	 que	 precisará	 ser	 esquecido	 envolve	 uma	 disputa	 de	 registros.	 O	

historiador	Le	Goff	(2003,	p.419)	salienta	que	a	memória	possui,	como	qualidade	específica,	

a	 capacidade	 de	 conservar	 certas	 informações	 ou	 impressões	 do	 passado	 que	 são	

fundamentais	para	a	coesão	de	uma	identidade,	seja	coletiva,	seja	individual.	No	caso	dos	

jornais,	o	aniversário	é	a	ocasião	em	que	a	memória	irrompe	–	é	o	momento	em	que	os	textos	

jornalísticos	são	acionados	para	legitimar	uma	versão	do	passado.	

																																																													
1	Bacharel	em	História	e	Comunicação	Social	–	Jornalismo	e	Mestrando	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	
Comunicação	da	UFRGS	
2Bourdieu	define	o	poder	simbólico	como	uma	espécie	de	esfera	de	reconhecimento,	ou	seja,	"é	um	poder	que	
existe	porque	aquele	que	lhe	está	sujeito	crê	que	ele	existe	(BOURDIEU,	2003,	p.188).	Então,	ele	não	é	exercido	
no	plano	da	força	física,	mas	sim	na	dimensão	dos	sentidos,	de	como	algo	é	percebido	socialmente.		
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A	 definição	mais	 usual,	 portanto,	 considera	 a	memória	 como	 um	mecanismo	 de	

registro	e	apreensão	de	experiências	e	conhecimentos,	evitando	que	se	percam	no	tempo.		

Porém,	isso	não	significa	que	o	esquecimento	não	possa	ser	interpretado	como	o	oposto	da	

memória.	 Para	 lembrar,	 é	 preciso	 esquecer.	 Afinal,	 seria	 impossível	 guardar	 todos	 os	

detalhes	 dos	 acontecimentos	 passados,	 pois	 a	 nossa	 própria	 apreensão	 da	 realidade	 é	

limitada.	A	existência	é	constituída	por	tantas	complexidades,	tantas	variáveis,	que	se	torna	

inviável	tentar	dar	conta	da	totalidade	–	o	pensamento	humano	exige	generalizações.	Por	

isso,	qualquer	reconstituição	do	passado	é	sempre	incompleta	–	um	único	relato	é	incapaz	

de	 abranger	 a	 as	 múltiplas	 dimensões	 e	 desdobramentos	 sobre	 o	 que	 aconteceu.	 As	

recordações	são	fragmentos	parciais,	lampejos	do	que	já	foi	um	todo	vivo.	Ou	seja,	o	ato	de	

rememorar	implica	um	esforço	contínuo	de	seleção.	As	nuances	da	memória	também	são	

esmaecidas	com	o	passar	do	tempo.	Mesma	no	plano	individual,	é	preciso	considerar	que	as	

lembranças	 de	 grande	 parte	 das	 experiências	 cotidianas	 são	 rapidamente	 esquecidas	

(HALBWACHS,	2004).		

	Nesse	 sentido,	 as	 operações	 memorialísticas	 acabam	 se	 empenhando	 em	

reconstruir	do	passado	aquilo	que	melhor	convém	às	expectativas	e	anseios	do	presente.	A	

memória	é	moldada	por	quem	dispõe	dos	meios	para	sua	difusão.	Com	esse	objetivo,	são	

escolhidos	aqueles	que	estão	autorizados	a	falar.		

No	 jornalismo,	em	particular,	as	datas	redondas	são	conjunturas	propícias	para	a	

realização	de	 textos	 rememorativos,	 ainda	mais	quando	a	própria	história	do	veículo	de	

comunicação	é	o	tema	a	ser	pautado.	O	aniversário	do	jornal	é,	portanto,	um	acontecimento	

que,	ao	ser	celebrado	a	partir	das	dinâmicas	do	processo	jornalístico,	possui	uma	dupla	face	

de	interpretação/reinterpretação.	Louis	Quéré	(2005)	chama	a	atenção	para	esse	caráter	

hermenêutico	do	acontecimento:	ele	não	é	um	dado	bruto	que	simplesmente	se	encerra	no	

tempo,	mas	 trata-se,	 isso	 sim,	de	um	processo	ativo,	 introduzindo	uma	ruptura	que	só	é	

perceptível	dentro	de	um	pano	de	fundo	da	continuidade.	 	Os	acontecimentos,	quando	se	

produzem,	 destravam	múltiplos	 sentidos	 e	 repercutem	 situações	 que	 ultrapassam	o	 seu	

entorno	 imediato.	 Os	 sujeitos	 que	 são	 impactados	 pelo	 desenrolar	 dos	 acontecimentos	

acabam	 por	 incorporar,	 em	 alguma	 medida,	 aquilo	 que	 aconteceu	 ao	 seu	 leque	 de	

experiências	de	vida.	Desse	modo,	o	acontecimento	 transfigura-se	em	uma	vivência	que,	

simultaneamente,	modifica	o	mundo	e	os	indivíduos	ou	grupos	sociais.	Assim,	no	entender	

de	Quéré:	

Só	 há	 experiência	 quando	 há	 transacção	 entre	 duas	 coisas	 que	 são	
exteriores	 uma	 à	 outra,	 por	 exemplo,	 entre	 um	 organismo	 e	 o	 meio	
ambiente	 que	 o	 rodeia,	 em	que	 cada	 um	 é	 afectado	 pelo	 outro	 e	 reage	
segundo	 a	 sua	 constituição.	 É,	 precisamente,	 graças	 a	 essa	 transacção	
possível	 que	o	 acontecimento	é	um	 fenómeno	de	ordem	hermenêutica:	
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pode	ser	palco	de	encontro,	interacção,	determinação	recíproca.	(QUÉRÉ,	
2005,	p.	68)	

Por	 isso,	 o	 aniversário	 pode	 ser	 tratado	 como	 acontecimento,	 já	 que	 convoca	

simultaneamente	 o	 passado	 e	 o	 futuro,	 possibilitando	 ainda	 a	 exploração	 de	 situações	

problemáticas	que,	até	então,	se	mantinham	ocultas.	A	partir	da	efeméride	do	aniversário,	

é	 possível	 perceber	 como	 os	 sentidos	 sobre	 o	 passado	 do	 jornal	 são	 reconfigurados,	

transformados.	Sendo	assim,	“os	acontecimentos	se	tornam,	eles	próprios,	fonte	de	sentido,	

fonte	de	compreensão	e	fonte	de	redefinição	da	identidade	daqueles	que	afetam”	(QUÉRÉ,	

2010,	p.35).	O	aniversário	é,	nessa	interpretação,	um	acontecimento	esperado,	previsto	com	

antecedência	–	mesmo	assim,	sua	ocorrência	 introduz	algo	de	novo.	Não	se	trata	de	uma	

simples	 repetição.	 Relembrar	 o	 passado	 parece	 uma	 operação	 essencial	 para	 os	 jornais:	

celebrar	o	que	eles	foram	é	uma	maneira	de	reafirmar	o	que	eles	são	no	presente,	ajudando	

a	legitimar	um	sentido	de	identidade.		

Ao	atualizar	um	acontecimento	do	passado,	é	preciso	ter	em	mente	que	os	jornais	

produzem	 um	 enquadramento	 específico,	 isso	 é,	 organizam	 a	 realidade	 dentro	 de	

determinados	eixos	explicativos:	

Os	 acontecimentos,	 enquanto	 notícias,	 são	 regularmente	 interpretados	
dentro	 de	 enquadramentos	 que	 derivam,	 em	 parte,	 desta	 noção	 de	
consenso	 enquanto	 característica	 básica	 da	 vida	 quotidiana.	 São	
elaborados	 através	 de	 uma	 variedade	 de	 “explicações”,	 imagens	 e	
discursos	 que	 articulam	 o	 que	 o	 público	 supõe	 pensar	 e	 saber	 da	
sociedade	(HALL,	1999	p.	227)	

Então,	o	conceito	de	enquadramento	reforça	que	o	jornalismo	segue	procedimentos	

de	seleção	e	exclusão,	enfatizando	certos	aspectos	que	tendem	a	se	alinhar	com	os	padrões	

e	discursos	consensuais	em	dada	sociedade	(HALL,	1999).		Isso	quer	dizer	que	a	concepção	

de	um	aniversário,	dentro	da	estrutura	interpretativa	formulada	pelos	jornais,	corresponde	

também	a	um	processo	social	de	classificação	e	contextualização	que	supõe	certos	quadros	

de	 referência.	 Em	 outras	 palavras,	 o	 jornal	 consegue	 transformar	 o	 aniversário	 em	 um	

acontecimento	inteligível	para	seu	público	porque	existe	uma	base,	ou	melhor,	uma	série	de	

suposições	prévias	sobre	o	que	é	uma	comemoração	de	aniversário	e	qual	o	propósito	de	

ele	ser	celebrado.					

Além	disso,	os	aniversários	remetem	a	uma	concepção	de	tempo	cíclico.	É	o	tempo	

da	 natureza,	 da	 repetição	 dos	 fenômenos,	 dos	 corpos	 celestes	 que	 percorrem	 rotas	

imutáveis	no	espaço	cósmico.	As	celebrações	buscam	evocar	essa	temporalidade	circular,	

assemelhando-se	à	precisão	de	um	cálculo	astrofísico3.	Por	definição,	 elas	 são	 realizadas	
																																																													
3	Aliás,	a	própria	palavra	efeméride	possui	raízes	semânticas	na	área	da	astronomia,	pois	o	termo	ephemeris,	em	
grego,	originalmente	se	referia	à	tábua	utilizada	pelos	astrônomos	antigos	para	a	marcação	das	posições	dos	
astros.		
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apenas	quando	um	 intervalo	de	 tempo	se	encerra	e,	 assim,	 reforçam	o	 ritmo	sazonal	do	

tempo.	As	mesmas	comemorações	repetem-se	ano	após	ano,	demarcando	uma	relação	que	

se	assemelha	a	um	ritual.	Existe	uma	preparação,	uma	expectativa	em	torno	da	efeméride	

do	aniversário,	que	se	reveste	de	uma	forte	carga	emocional	da	memória	–	uma	celebração	

coletiva	do	passado,	do	grande	acontecimento	inaugural.	

É	 o	 instante	 em	 que	 o	 passado	 é	 reatualizado	 para	 responder	 a	 uma	 demanda	

imediata	do	presente	–	 elaborar	 como	o	 impresso,	 a	partir	da	efeméride	do	aniversário,	

percorreu	uma	trajetória	histórica	demarcada	por	um	começo	singular.	Ou	seja,	comemorar	

um	aniversário	é	uma	forma	de	reavivar	coletivamente	a	memória	de	um	acontecimento	

considerado	fundador,	na	busca	por	estabelecer	um	vínculo	positivo	com	o	passado.	Aliás,	

a	 própria	 etimologia	 da	 palavra	 comemoração	 reforça	 esse	 sentido:	 commemoratio,	 do	

latim,	refere-se	a	um	fazer	lembrar	como	um	processo	ativo,	intencional,	referendado	ainda	

pelo	 prefixo	 co,	 que	 traz	 uma	 ideia	 de	 conjunto,	 de	 algo	 realizado	por	 uma	 comunidade	

(CARDOSO,	2001,	p.199).		

Ao	 mesmo	 tempo,	 celebrar	 um	 aniversário	 pode	 representar	 uma	 etapa	 que	 se	

completa,	 marcando,	 de	 maneira	 simbólica,	 uma	 transição	 para	 uma	 nova	 fase.	 Como	

exemplos,	 poder-se-ia	 pensar	 em	 diferentes	 situações	 nas	 quais	 uma	 comemoração	 de	

aniversário	 simboliza	um	 renascimento	ou	um	momento	de	mudanças.	Aquele	ponto	de	

origem	 –	 o	 nascimento	 do	 jornal–	 funciona,	 então,	 como	 uma	 referência	 tangível,	 um	

suporte	para	a	construção	da	legitimidade	do	impresso.	Em	síntese,	é	uma	relação	com	o	

passado	estabelecida	de	forma	consciente	para	laurear	um	tempo	pretérito,	definir	o	seu	

lugar	 diante	 de	 outras	 instituições	 jornalísticas	 (MATHEUS,	 2011).	 Assim,	 o	 aniversário	

constitui-se	como	um	fenômeno	peculiar	no	jornalismo,	que	pode	ser	melhor	investigado	a	

partir	 da	 questão	 da	 memória	 –	 esta,	 por	 sua	 vez,	 não	 pode	 ser	 dissociada	 de	 uma	

problemática	sobre	a	comunicação.		
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UM	OLHAR	DO	MOÇAMBIQUE	ATUAL	A	
PARTIR	DAS	IMAGENS	LEMBRANÇAS	
BUSCADAS	NO	AUDIOVISUAL:	KUXA-KANEMA	
	
Fulgêncio	Francisco	Muchisse1	
	
Palavras-Chave:		
Imagens;	lembranças	e	memórias;	Moçambique.	
	

O	 presente	 trabalho	 procura	 apresentar	 o	 audiovisual/cinematográfico	

moçambicano	 em	 que	 a	 sua	 criação	 é	 diretamente	 associada	 ao	 Estado	

independente	de	Moçambique	esta,	proclamado	a	25	de	junho	de	1975	visto	que,	

antes	da	independência	a	produção	audiovisual	ligada	a	nação	dos	moçambicanos	

quase	não	existia.	

As	primeiras	obras	rodadas	no	país	foram	os	documentários	divulgados	pelo	

Instituto	Nacional	do	Cinema	(INC),	denominados	Kuxa	Kanema,	(Cinejornal)	uma	

série	de	documentários	que	serviam	sobretudo	para	reforçar	o	poder	do	regime	e	

unir	 a	 nova	 nação.	 Os	 documentários	 são	 um	 retrato	 dos	 primórdios	 da	 produção	
Audiovisual	(cinematográfica)	em	Moçambique.		

A	análise,	 terá	como	centro	em	primeiro	 lugar	na	descrição	das	condições	sob	as	

quais	 foi	 criado	 o	 processo	 audiovisual	 em	 moçambicano,	 e	 através	 do	 documentário	

procurar	 entender	 a	 atualização	das	 imagens	 e	 lembranças	buscadas	no	 cinejornal	Kuxa	

Kanema.	 Tendo	 em	 conta	 que	 a	 criação	 audiovisual/cinema	 em	 Moçambique	

independentedeveria	 	servir	 também	para	desconstruir	 a	mentalidade	 colonial,	 focando	

na	construção	de	um	ser	humano	novo,	conforme	um	ideário	socialista	e	descolonizador	

(VIEIRA,	2015).	Assim	sendo,	há	que	procurar	perceber	alguns	conceitos	que	norteiam	a	

dinâmica	do	documentário	sendo	eles,	as	imagens,	a	memória	e	a	lembrança.	

Para	 construção	deste	 trabalho	 tem-se	 como	base	 a	 atualização	das	 imagens	dos	

documentários	na	mobilidade	atual	a	partir	de	uma	desmitificação	de	alguns	aspectos	do	

Kuxa	Kanema.	

O	 texto	 aqui	 apresentado	 procura	 fazer	 uma	 abordagem	 sobre	 alguns	 conceitos,	

sendo	 o	 primeiro	 o	 de	 imagem.	 E,	 é	 importante	 entender	 que	 não	 há	 como	 fazer	 uma	

abordagem	sobre	a	imagem	sem	a	percepção	da	própria	imagem,	isto	é,	há	que	entender	

																																																													
1	Doutorando	em	Ciências	da	Comunicação	na	UNISINOS.	Linha	1:	Mídias	e	Processos	Audiovisuais.	
Orientador:	Gustavo	Fischer.	E-mail:	fulgenciomuchisse@yahoo.com.br	
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quanto	a	origem	da	imagem,	há	que	se	ter	uma	visão	quase	imediata	visto	que,	as	imagens	

foram	feitas	para	serem	vistas,	por	isso,	convém	dar	destaque	aos	órgãos	de	visão.	

Para	Aumont	(1993,	p.	78)	“[...]	a	produção	das	imagens	jamais	é	gratuita,	e,	desde	

sempre,	as	imagens	foram	fabricadas	para	determinados	usos	individuais	ou	coletivos	[...]	é	

claro	que	em	todas	as	sociedades,	a	maioria	das	imagens	são	produzidas	para	certos	fins	(de	

propaganda,	de	informação,	religiosos,	ideológicos	em	geral)”.	A	vinculação	das	imagens	no	

geral	é	de	domínio	simbólico,	o	que	faz	com	que	ela	esteja	em	situação	de	mediação	entre	o	

espetador	e	a	realidade.	

Aumont	a	partir	de	Raudolf	Arnheim,	faz	menção	aos	valores	das	imagens	em	sua	

relação	com	o	real.	Destacando	o	valor	da	representação	em	que	a	imagem	representativa	é	

a	que	representa	coisas	concretas.	O	autor	destacando	Arnheim,	destaca	que	as	funções	das	

imagens	 são	 as	 mesmas	 que,	 no	 curso	 de	 história,	 porque	 elas	 visam	 estabelecer	 uma	

relação	com	o	mundo.			

Assim	sendo,	é	importante	perceber	o	tipo	de	imagem	a	ser	tratada.	Recorrendo	a	

Bergson	(1999,	p.	2),	ele	destaca	que	“[...]	por	imagem	entendemos	 uma	 certa	 existência	

que	é	mais	do	que	aquilo	que	o	idealista	chama	uma	representação,	porém	menos	do	que	

aquilo	que	o	 realista	 chama	uma	 coisa	 -	 uma	existência	 situada	 a	meio	 caminho	 entre	 a	

‘coisa’	e	a	‘representação’”.	

A	 imagem	 pode	 também	 ser	 vista	 a	 partir	 da	 sua	 dimensão	 mimética	 que	
corresponde	a	um	problema	de	ordem	estética.	Todo	dispositivo	tecnológico	pode,	com	seus	

próprios	 meios,	 jogar	 com	 a	 dialética	 entre	 semelhança	 e	 dessemelhança,	 analogia	 e	

desfiguração,	 forma	 e	 informe.	 A	 bem	 da	 verdade,	 é	 exatamente	 este	 jogo	 diferencial	 e	

modulável	que	é	condição	da	 verdadeira	 invenção	 em	 matéria	 de	 imagem:	 a	 invenção	

essencial	é	sempre	estética,	nunca	técnica.	(DUBOIS	p.	22).		

Por	sua	vez	Benjamin	(2006,	p.	505)	apresenta	a	imagem	dialética	dizendo	que		

O	índice	histórico	das	imagens	diz,	pois,	não	apenas	que	elas	pertencem	a	
uma	determinada	época,	mas,	sobretudo,	que	elas	só	se	tornam	legíveis	
numa	 determinada	 época.	 E	 atingir	 essa	 legibilidade	 constitui	 um	
determinado	ponto	crítico	específico	do	movimento	em	seu	interior.	Todo	
o	presente	é	determinado	por	aquelas	 imagens	que	 lhe	são	sincrônicas:	
cada	 agora	 é	 o	 agora	 de	 uma	 determinada	 cognoscibilidade.	 Nele,	 a	
verdade	está	carregada	de	tempo	até	o	ponto	de	explodir	[...].	A	imagem	
lida,	quer	dizer,	a	imagem	no	agora	da	cognoscibilidade,	carrega	no	mais	
alto	grau	a	marca	do	momento	crítico,	perigoso,	subjacente	a	toda	leitura.	
(2006,	p.	505)	

O	que	quer	dizer	que	a	imagem	dialética	pode	ser	compreendida	como	um	ponto	de	

confluência	de	teorias	da	história,	do	conhecimento	e	da	imagem	bem	como,	um	poderoso	

instrumento	 de	 recorte	 da	 produção	 e	 cognição	 imagética	moderna	 tendo	 a	 vivência	 na	

metrópole	moderna	e	a	produção	artística	como	elementos	privilegiados	de	investigação.	O	
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autor,	destaca	que	a	imagem	dialética	como	um	campo	reflexivo	no	qual	a	imagem	possui	

uma	amplitude	cognitiva,	histórica	e	de	pensamento,	sendo	tratada	como	um	“espaço	de	

imagens”.		

Para	Benjamin	(2006)	“[...]	a	imagem	é	como	um	adensamento	de	sentidos	em	uma	

superfície	 cognitiva	 que	 compactua	 com	 a	 faculdade	 mimética	 do	 homem	 em	 produzir	

semelhanças.”	 Enquanto	 necessariamente	 históricas,	 as	 imagens,	 ao	 manifestarem	 sua	

legibilidade,	tornam	explícitas	as	ambiguidades	que	as	constituem	no	encontro	com	o	agora,	

com	o	vivido,	como	um	olhar	retrospectivo	que	tem,	no	presente,	seu	ponto	de	fuga.	

Didi-Huberman	(1998)	desenvolve	uma	abordagem	que,	num	primeiro	momento,	

parece	ser	uma	passagem	do	conceito	de	imagem	dialética	ao	de	imagem	crítica.	Ele,	a	partir	

de	 um	 olhar	 a	 Benjamin,	 entende	 que	 as	 “[...]	 imagens	 possam	 ocorrer	 como	 um	

afloramento,	manifestando	uma	tensão	dialética	entre	a	história	e	a	dinâmica	própria	das	

imagens	com	suas	temporalidades	justapostas,	anacrônicas”.		

Segundo	Flusser,	(1985),	“[...]	Imagens	são	superfícies	que	pretendem	representar	

algo.	Na	maioria	dos	casos,	algo	que	se	encontra	lá	fora	no	espaço	e	no	tempo.	As	imagens	

são,	portanto,	resultado	do	esforço	de	abstração”.		

Flusser	 (1985)	 “[...]	destaca	que	o	 caráter	mágico	das	 imagens	é	essencial	para	a	

compreensão	 das	 suas	 mensagens.	 Imagens	 são	 códigos	 que	 traduzem	 eventos	 em	

situações,	processos	em	cenas”.	Ainda	o	autor,	“não	que	as	 imagens	eternalizem	eventos,	

elas	substituem	eventos	por	cenas”.	E	tal	poder	mágico,	 inerente	à	estruturação	plana	da	

imagem,	domina	a	dialética	interna	da	imagem,	própria	a	toda	mediação,	e	nela	se	manifesta	

de	forma	incomparável.	

Para	Flusser,	 “Imagens	são	mediações	entre	homem	e	mundo”.	O	homem	 ‘existe’,	

isto	é,	o	mundo	não	lhe	é	acessível	imediatamente.	Imagens	têm	o	propósito	de	representar	

o	mundo.	Mas,	 ao	 fazê-lo,	 entrepõem-se	 entre	mundo	 e	 homem.	 Seu	 propósito	 é	 serem	

mapas	do	mundo,	mas	passam	a	ser	biombos.	O	homem,	ao	invés	de	se	servir	das	imagens	

em	função	do	mundo,	passa	a	viver	em	função	de	imagens.	(FLUSER,	1985,	p.	7).	

O	fundo	deste	ponto	debruça	sobre	a	lembrança	como	a	base	da	percepção	a	partir	

de	uma	multiplicidade	da	continuidade	que	pode	ser	vista	a	partir	da	memória.	A	memória	

constitui	a	parcela	de	consciência	individual,	singular,	na	percepção	das	imagens	que	nos	

cercam.	“Por	mais	breve	que	se	suponha	uma	percepção,	com	efeito,	ela	ocupa	sempre	uma	

certa	duração,	e	exige	consequentemente	um	esforço	da	memória,	que	prolonga,	uns	nos	

outros,	uma	pluralidade	de	momentos”	(BERGSON,	1999,	P.	31).		

Segundo	Bergson	memória	integra	as	experiências	passadas	quanto	sintetizadas	a	

multiplicidade	 de	 momentos	 singulares	 e	 ordenados	 da	 percepção.	 Se	 eliminássemos	
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idealmente	 toda	 a	memória,	 dividindo	 essa	 espessura	 de	 tempo	 indiviso,	 simplesmente	

saltaríamos	‘da	percepção	à	matéria,	do	sujeito	ao	objeto’.	(BERGSON,	1999,	p.	74),	

Para	Bergson	(1999,	p.	158),	

[...]	imaginar	não	é	lembrar-se,	e	ao	passo	que	a	lembrança,	ao	atualizar-
se,	tende	a	viver	numa	imagem,	o	contrário	não	acontece,	pois,	“a	imagem	
pura	e	simples	não	reportará	ao	passado	a	menos	que	seja	efetivamente	
no	passado	que	vá	buscá-la,	seguindo	assim	o	progresso	contínuo	que	a	
trouxe	da	obscuridade	à	luz.	(1999,	p.	158)	

A	memória	 compreende	o	presente	 como	um	sistema	 combinado	de	 sensações	 e	

movimentos,	 lugar	 da	 ação,	 em	 que	 é	 preciso	 destacar	 o	 passado,	 diferente	 deste	 por	

natureza,	 como	 aquilo	 que	 já	 é	 irrevogavelmente	 impotente,	mas	 que	 se	 atualiza	 a	 cada	

instante	 segundo	 as	 demandas	 da	 ação	 presente.	 Sendo	 que,	 há	 que	 destacar	 o	 duplo	

movimento,	que	permite	dar	às	representações,	 ‘o	suficiente	de	imagem	e	o	suficiente	de	

ideia	para	que	elas	possam	contribuir	utilmente	para	a	ação	presente”	 (BERGSON,	1999,	

p.191).		

Segundo	o	autor	(2006)	“[...]	a	percepção	do	presente,	que	segundo	o	autor,	obedece	

à	“atenção	à	vida”,	ou	seja,	à	utilidade	da	vida	prática,	não	pode	existir	sem	a	lembrança;	é	

essa	 formulação	 que	 garante	 a	 continuidade	 entre	 passado	 e	 presente”.	 A	 imagem	 do	

passado	se	atualiza,	ou	se	fixa,	portanto,	no	exato	momento	em	que	é	escolhida	para	servir	

ao	presente,	ou	seja,	quando	se	forma	a	percepção	do	presente.		

É	justamente	olhando	para	a	relação	intrínseca	entre	a	imagem,	memória	e	

lembrança	 (uma	memória	 por	 imaginar	 e	 por	 agir)	 que	 se	 se	 vai	 desenvolver	 o	

argumento	 sobre.	Um	olhar	 atual	 sobre	Moçambique	 a	 partir	 das	 imagens	 lembranças	
buscadas	 Kuxa-Kanema.	 Tratando	 de	 entender	 o	 “Cinejornal”	 a	 partir	 de	 um	 olhar	 das	

imagens	que	se	atualizam	e	os	eu	respetivos	rastos.	Por	um	lado,	há	um	tipo	de	memória	

relacionada	à	ação	e	à	repetição.	

Kuxa	 Kanema,	 um	 cinejornal	 que	 circulava	 no	 país,	 semanalmente,	 através	 do	

recurso	 do	 cinema	 móvel.	 A	 primeira	 série	 do	 Kuxa	 Kanema,	 de	 1976	 até	 1978.	 Suas	

principais	características	eram	as	edições	de	uma	média	de	 30’	minutos.	
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COMUNICAÇÃO	E	MEMÓRIA:	INTERFACES	
ONTOLÓGICAS	PARA	A	EPISTEMOLOGIA	DA	
COMUNICAÇÃO	
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Complexidade.		
	

A	presente	 reflexão	emerge	do	 trabalho	de	 (re)pensar	a	 interface	 comunicação	e	

memória,	no	contexto	da	comunicação	organizacional.	A	partir	da	apresentação	comentada	

de	alguns	exemplos	teóricos	e	práticos,	compreendemos	que	a	memória	vem	assumindo	um	

sentido	 representacional,	 se	 tornando	 um	 instrumento/ferramenta	 de	 apoio	 à	 gestão.	 A	

manipulação2	 de	 memórias	 expressas	 sobre	 materialidades	 a	 serem	 expostas	 e	

disseminadas	como	“produtos	de	comunicação3”,	sob	nossa	perspectiva,	acaba	reafirmando	

determinadas	 confusões	 conceituais	 entre	 informação	 e	 comunicação.	 Dessa	 forma,	

consideramos	que	tal	abordagem	ratifica	o	paradigma	informacional/instrumental,	no	qual	

a	memória	se	torna	um	insumo	a	ser	administrado	pela	comunicação	organizacional.		

Ao	 longo	 da	 pesquisa,	 em	 andamento,	 foram	 sendo	 (re)configuradas	 reflexões	

críticas	 sobre	 a	 interface	 comunicação	 e	 memória,	 estabelecidas	 na	 realidade	

organizacional	contemporânea.	Nesse	sentido,	as	questões	que	emergiram	do	contexto	da	

comunicação	 organizacional	 demandaram	 apreender	 a	 comunicação	 através	 de	 uma	

investida	 epistemológica.	 Assumir	 essa	 direção	 encontra	 respaldo	 nas	 afirmações	 dos	

autores	 Baldissera	 (2008)	 e	 Iasbeck	 (2015),	 quando	 reiteram	 que	 a	 comunicação	

organizacional,	antes	de	tudo,	é	comunicação.	

No	 direcionamento	 da	 pesquisa,	 passamos,	 então,	 a	 desenvolver	 possíveis	

dimensões	 para	 compreender	 o	 fenômeno	 comunicacional,	 ao	 invés	 de	 conceber	 a	

comunicação,	 tão-somente,	 como	 um	 meio	 para	 consecução	 de	 objetivos	

sociais/organizacionais.	 Acreditamos	 que	 essa	 condução	 possa	 se	 configurar	 como	 uma	

abordagem	 filiada	 às	 contra	 tendências	 (SCROFERNEKER,	 2012)	 da	 Comunicação	

Organizacional,	haja	vista	a	necessidade	dela	 “[...]	 ser	analisada	estudada	não	mais	como	

																																																													
1	Doutoranda	em	Comunicação	Social	na	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul	(PUCRS	–	Bolsista	
Integral/Capes).	E-mail:	andreoni.renata@gmail.com.			
2	Conforme	a	concepção	etimológica	da	palavra,	no	sentido	de	manusear:	“manipul.ação,	ar,	o	–	MÃO”	(CUNHA,	
2010,	407,	grifos	do	autor).	
3	Em	referência	a	exposições,	 livros,	atos	comemorativos,	materiais	de	divulgação,	entre	outros,	constituídos,	
muitas	vezes,	por	depoimentos	recolhidos	a	partir	de	trabalhos	relacionados	à	memória	oral	
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atividade,	 ação,	 estratégica,	 mas	 como	 fenômeno	 e	 como	 sistema	 intrínseco	 à	 dinâmica	

social	e	cuja	essência	constitui	e	reconstitui	a	própria	organização”	(CURVELLO,	2009,	p.	

114).	

Estudar	a	comunicação	para	além	das	suas	materialidades	pressupõe	traçar	uma	via	

alternativa	 à	 pragmática.	 Conforme	 Sodré	 (2014),	 o	 campo	 da	 Comunicação	 carece	 de	

fortalecimento	 conceitual,	 pois	 somente	 conhecer	 os	 usos	 sociotécnicos	 que	 são	

estabelecidos	 sobre	 informação/comunicação	 na	 sociedade	 contemporânea	 é	 “[...]	 um	

entendimento	aceitável	pelo	senso	comum	dos	públicos	imersos	no	que	se	tem	chamado	de	

‘cultura	das	mídias’	[...]”	(SODRÉ,	2014,	p.	12,	grifo	do	autor).	Sob	essa	perspectiva,	destaca-

se	a	presença	da	expressão	“comunicação	funcional”	nas	pesquisas	acadêmicas	hodiernas,	

associadas	 ao	 persistente	 paradigma	 do	 positivismo	 funcionalista	 da	 escola	 sociológica	

norte-americana.	

Sodré	(2014)	chama	nossa	atenção	com	sua	abordagem	crítica	sobre	a	comunicação	

como	um	meio,	um	caminho	para	 seguirmos,	 simplesmente	como	espaços	de	passagens,	

almejando	 chegar	 a	 determinados	 fins.	 Ao	 aproximarmos	 essa	 crítica	 do	 contexto	

organizacional	 torna-se	 perceptível	 as	 diferentes	 possibilidades	 de	 apreender	 a	

comunicação	como	um	meio	para	sinalizar,	orientar,	divulgar,	 informar,	persuadir,	gerar	

processos	de	identificação	e	legitimação,	entre	outras	questões	que	conformam	os	fazeres	

da	realidade	de	uma	organização.	No	entanto,	a	comunicação,	antes	de	ser	um	meio	que	

traçamos	para	atingir	certos	objetivos,	carece	ser	compreendida	enquanto	fenômeno	em	si.	

Nesse	 sentido,	 concentramos	 a	 atenção	 sobre	 sua	 ontologia,	 pois	 essa	 parece	 ser	 uma	

possibilidade	 de	 avançarmos	 no	 sentido	 epistêmico,	 corroborando	 à	 formação	 de	

entendimentos	 que	 possam	 ir	 além	 do	 paradigma	 funcionalista.	 Refletir	 sobre	 o	 que	 é	

comunicação	pressupõe	um	esforço	filosófico	que	permita	tecer	possíveis	dimensões	para	

(re)pensarmos	a	 imanência	comunicacional.	Percebemos	que	esta	é	uma	abordagem	que	

vem	sendo	sinalizada	e	traçada	por	importantes	pesquisadores	da	área.	

De	 acordo	 com	 Pimenta	 (2009),	 o	 campo	 da	 Comunicação	 no	 Brasil,	 embora	

sustentado	 em	 vertentes	 teóricas	 e	metodológicas	 distintas,	 apresenta	 convergências	 de	

posturas	epistemológicas.	O	autor	observa	a	recorrência	da	ênfase,	nas	produções	da	área,	

sobre	 “[...]	 fenômenos	 caracterizados	 como	 ‘incertos’,	 da	 esfera	 do	 ‘sensível’,	 ‘intuitivos’,	

‘subjetivos’,	marcados	pela	 ‘diversidade’,	 ‘despercebidos’	e	 ‘instáveis’	(PIMENTA,	2009,	p.	

37,	grifos	do	autor).		Tais	dimensões,	em	torno	da	comunicação,	expressam	a	atenção	dos	

pesquisadores	 sobre	 a	 compreensão	 comunicacional	 baseada	 na	 imaterialidade.	 Os	

trabalhos	 observados	 por	 Pimenta	 (2009)	 revelam	 uma	 preocupação	 em	 olhar	 à	

comunicação	sob	abordagens	que	a	isentam	da	sua	substancialidade	habitual.	
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Dessa	 forma,	 estamos	 voltados	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 construção	

epistemológica	 sobre	 possíveis	 relações	 da	 memória	 com	 a	 comunicação.	 Esse	

direcionamento	 parte	 do	 entendimento	 que	 a	 memória	 não	 se	 configura	 tão-somente	

enquanto	elemento	a	ser	preservado	e	informado,	mas	enquanto	essência	criadora.	

Sob	 essa	 perspectiva	 propomos	 trabalhar	 a	 memória	 e	 a	 comunicação	 em	 suas	

dimensões	ontológicas,	tecendo	possíveis	relações	teóricas	da	memória	enquanto	duração	

(BERGSON,	 1999),	 conforme	 a	 filosofia	 bergsoniana,	 com	 a	 comunicação	 como	

Acontecimento,	um	fenômeno	intangível,	que	acomete	e	transforma	o	sujeito	(MARCONDES	

FILHO,	2010b).	Para	tanto,	apresentamos	as	questões	que	orientam	a	pesquisa:		

-	Como	a	interface	comunicação	e	memória	vem	se	(re)estabelecendo	no	contexto	

da	comunicação	organizacional?		

-	 Que	 dimensões	 teóricas	 podem	 emergir,	 a	 partir	 da	 interface	 comunicação	 e	

memória,	 para	 contribuir	 com	 compreensões	 epistemológicas	 sobre	 o	 fenômeno	 da	

comunicação?	

-	Como	podemos	compreender	a	interface	comunicação	e	memória	para	além	de	um	

produto	na/da	comunicação	organizacional?	

Em	seguimento	a	essas	problemáticas,	conformamos	nossos	objetivos	de	pesquisa.	

A	saber:	

-	 Discutir	 criticamente	 a	 interface	 que	 vem	 se	 desenvolvendo	 sobre	 a	 relação	

comunicação	e	memória,	a	partir	do	contexto	da	comunicação	organizacional.		

-	 Propor	 possíveis	 dimensões	 teóricas,	 em	 torno	 da	 interface	 comunicação	 e	

memória,	 para	 contribuir	 com	 compreensões	 epistemológicas	 sobre	 o	 fenômeno	 da	

comunicação.	

-	Compreender	a	memória	e	a	comunicação	em	suas	dimensões	ontológicas,	para	

além	das	relações	pragmáticas.		

As	 questões	 apresentadas	 advêm	 da	 crença	 de	 que	 podemos	 seguir	 sobre	 outra	

perspectiva	a	interface	comunicação	e	memória,	tendo	a	comunicação	organizacional	como	

contexto	inicial	da	pesquisa.	Até	o	presente	momento,	nos	parece	que	essas	abordagens	vêm	

se	configurando	mais	como	um	trabalho	sociológico	da	memória,	do	que,	propriamente,	um	

estudo	de	comunicação.		

Propomos,	 então,	 uma	 tecitura	 entre	 três	 pensamentos	 teórico-metodológicos:	 o	

Paradigma	da	Complexidade	(MORIN,	2015;	2013;	2008),	o	Método	da	Intuição	(BERGSON,	

2005;	1999)	e	a	Nova	Teoria	da	Comunicação	(MARCONDES	FILHO,	2010a;	2010b;	2008;	

2004).	 Tais	 concepções	 são	 incorporadas	 como	 norteadoras	 desta	 pesquisa.	 Ao	 mesmo	

tempo	 em	 que	 consideramos	 suas	 especificidades	 e	 contrapontos,	 neste	 momento,	

buscamos	articular	possíveis	dimensões	complementares.		
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Para	tanto,	apresentamos	fundamentos	sobre	cada	uma	dessas	perspectivas,	para,	

posteriormente,	 tecermos	 aproximações	 que	 nos	 permitam	 (re)construir	 uma	

possibilidade,	 dentre	 outras,	 de	 interface	 entre	memória	 e	 comunicação.	 A	 aproximação	

entre	 esses	 pensamentos,	 (re)apresentados,	 incorporados	 e	 (re)interpretados	 como	

complementares,	nos	parece	pertinente	para	este	 estudo,	que	atua	 sobre	uma	dimensão	

fenomenológica	da	comunicação	e	da	memória.	

A	 partir	 desta	 abordagem	 teórico-metodológica	 interdisciplinar,	 propomos	

dimensões	 que	 corroborem	 o	 sentido	 da	 ontologia	 da	 comunicação.	 Assim,	 buscamos	

estabelecer	 (re)aproximações	 da	 Nova	 Teoria	 da	 Comunicação	 com	 pressupostos	 da	

filosofia	 bergsoniana	 para	 compreendermos	 a	 comunicação	 como	 criação	 de	 um	 novo	

sentido,	a	partir	de	uma	experiência	estética,	fundamentada	numa	relação	simpática4.	Sob	

essa	 perspectiva,	 a	 experiência	 estética	 ganha	 sua	 densidade	 na	memória	 pura5,	 em	 seu	

encontro/fusão	 com	 a	 percepção,	 possibilitando	 a	 emoção	 criadora6	 do	 acontecimento	

comunicacional7.	 Assumimos,	 portanto,	 a	 tese	 que	 a	 comunicação	 é	 um	 fenômeno	

contingencial,	baseada	na	razão	sensível8.	

Referências	

BALDISSERA,	 Rudimar.	 Por	 uma	 compreensão	 da	 comunicação	 organizacional.	 In:	
SCROFERNEKER,	Cleusa	M.	A	(Org.).	O	diálogo	possível:	comunicação	organizacional	e	o	
paradigma	da	complexidade.	Porto	Alegre:	Edipucrs,	2008.	p.	31-50.	

BERGSON,	Henri.	A	evolução	criadora.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	2005.	

______.	Matéria	 e	Memória:	Ensaio	 sobre	 a	 relação	 do	 corpo	 com	 o	 espírito.	 São	 Paulo:	
Martins	Fontes,	1999.	

CUNHA,	Antônio	G.	da.	Dicionário	etimológico	da	língua	portuguesa.	4.	ed.	Rio	de	Janeiro:	
Lexikon,	2010	

CURVELLO,	 João	 J.	A.	Os	 estudos	de	Comunicação	Organizacional	 e	 as	novas	 abordagens	
sistêmicas.	 Intercom,	 32.,	 2009,	 Curitiba.	 Anais...,	 2009a.	 Disponível	 em:	

																																																													
4	O	sentido	de	simpatia	é	desenvolvido	a	partir	das	noções	filosóficas	de	Henri	Bergson.	
5	Conforme	Bergson	(2005;	1999),	a	memória	pura	nada	tem	a	ver	com	a	repetição,	ao	contrário,	é	somente	
através	dela,	da	noção	de	duração,	que	somos	levados	a	romper	com	determinismos	estabelecidos,	fixados	por	
hábitos	e	dogmas,	vinculados	a	interesses	e	práticas	morais.	
6	 Na	 concepção	 bergsoniana,	 difere	 das	 demais	 emoções,	 que	 são	 condicionadas	 por	 representações	 já	
estabelecidas.	 Ela	 antecede	 qualquer	 representação,	 existe	 enquanto	 virtualidade,	 e	 se	 atualiza	 a	 partir	 de	
contrações	e	distensões	da	memória	pura.	Sob	essa	perspectiva,	a	memória	representa	um	absoluto,	um	todo-
aberto	a	qualquer	possibilidade	de	criação.	
7	No	sentido	das	concepções	propostas	pela	Nova	Teoria	da	Comunicação.	
8	 Noção	 que	 está	 sendo	 desenvolvida	 na	 tese.	 A	Razão	 Sensível	 se	 constitui	 sobre	 uma	 experiência	 estética,	
buscando	sentir	para,	então,	significar,	atuar	e	criar.	Dessa	forma,	nos	permite	fazer	emergir	a	esthesia,	sufocada	
pelo	 paradigma	 cartesiano.	 Assim,	 entendemos	 que	 as	 organizações	 passam	 por	 um	 processo	 de	 anestesia	
coletiva,	 sobre	 formas	 assépticas	 de	 relação,	 que	 hoje	 já	 não	 se	 sustentam	 mais,	 em	 uma	 realidade	
social/organizacional	 composta	 por	 sujeitos	 que	 reivindicam	 cada	 vez	 mais	 espaços	 de/para	 expressão	 e	
conexão.	
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INTERFACES	COMUNICACIONAIS	DO	
IMPEACHMENT	DE	DILMA	ROUSSEFF	
	
Bruna	Santos	de	Almeida	Andrade1		
	
Palavras-chave		
Impeachment.	Dilma	Rousseff.	Comunicação	Pública.		
	

O	processo	de	impeachment	sofrido	pela	ex-presidenta	Dilma	Rousseff	(PT)	tornou-

se	tema	das	nossas	inquietações	e	pesquisas	desde	o	desenvolvimento	da		monografia	de	

conclusão	 do	 curso	 de	 Jornalismo:	 O	 cidadão	 no	 debate	 público	 sobre	 o	 processo	 de	

impeachment	 de	 Dilma	 Rousseff	 na	 TV	 Brasil.	 No	 intuito	 de	 seguir	 pesquisando	 esse	

acontecimento,	 que	 rompeu	 a	 normalidade	 da	 democracia	 brasileira,	 ingressamos	 no	

Programa	de	Pós-Graduação	e	Comunicação	e	Informação,	da	Universidade	Federal	do	Rio	

Grande	do	Sul	em	2017.	Para	a	seleção	apresentamos	a	proposta	de	estudar	como	se	deu	o	

debate	público	sobre	o	processo	de	impeachment	contra	a	presidenta	Dilma	Rousseff,	que	

ocorreu	 entre	 dezembro	 de	 2015	 e	 agosto	 de	 2016,	 nos	 três	 sistemas	 de	 radiodifusão	

previstos	 na	 Constituição	 de	 1988.	 Nessa	 proposta,	 além	 do	 debate	 público	 sobre	 o	

impeachment,	a	nossa	atenção	se	voltava	também	para	a	compreensão	das	características	

do	próprio	sistema	de	radiodifusão	brasileiro.		

No	entanto,	os	fatos	que	seguiram	o	afastamento	de	Dilma	Rousseff,	como	a	PEC	55,	

Reforma	Trabalhista,	proposta	de	Reforma	da	Previdência,	 fizeram-nos	deixar	de	 lado	as	

questões	 secundárias	 da	 proposta	 inicial,	 e	 voltar	 nosso	 interesse	 para	 o	 processo	 de	

impeachment	em	si,	como	fato	desencadeador	dos	dias	em	que	vivemos,	e	suas	interfaces	

com	a	comunicação	pública.	Dessa	forma,	o	tema	a	ser	investigado,	o	impeachment	de	Dilma	

Rousseff,	 é	 a	 certeza	 que	 temos.	 Porém,	 esse	 acontecimento	 público	 absolutamente	

complexo,	 que	 envolveu	 os	 mais	 diversos	 setores	 da	 sociedade	 em	 um	 acalorado	 e	

polarizado	 debate	 público,	 pode	 ser	 estudado	 com	 diferentes	 recortes,	 angulações	 e	

abordagens	 teóricas	 e	 metodológicas.	 E	 cada	 uma	 dessas	 possibilidades	 nos	 permitirão	

compreender	diferentes	nuances	desse	processo	pelo	qual	acabamos	de	passar,	sem,	jamais,	

darem	conta	do	todo	e	da	complexidade	desse	acontecimento.		

Nesse	sentido,	a	fim	de	identificar	que	abordagens	já	estavam	sendo	desenvolvidas	

nas	pesquisas	relacionadas	ao	 impeachment	de	Dilma	Rousseff,	realizamos	em	agosto	de	

2017	o	 levantamento	preliminar	de	estudos	sobre	o	tema.	A	busca	foi	 feita	em	anais	dos	

																																																													
1	Mestranda	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul	(UFRGS),	na	linha	de	pesquisa	4	–	Mediações	e	representações	culturais	e	políticas,	sob	
orientação	da	Prof.	Dra.	Maria	Helena	Weber.	
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principais	eventos	das	áreas	da	Comunicação	e	Ciências	Sociais:	Compolítica	2017,	Compós	

2016	e	2017,	Intercom	(nacional	2016	e	regionais	2016	e	2017)	e	ANPOCS	2016.	Também	

buscamos	por	trabalhos	nas	plataformas	agregadoras:	Portal	Periódicos	CAPES,	Banco	de	

Teses	 &	 Dissertações	 –	 CAPES,	 SciELO	 e	 Google	 Scholar.	 Esse	 levantamento	 inicial	 nos	

permitiu	a	formulação	de	algumas	constatações	sobre	estado	da	pesquisa	acerca	do	tema	

com	o	qual	estamos	trabalhando.		

Localizamos	 uma	 grande	 quantidade	 de	 artigos	 que	 tratam	 das	 mais	 diferentes	

nuances	do	processo	de	 impeachment	de	Dilma	Rousseff.	No	entanto,	pelo	pouco	 tempo	

transcorrido	 desde	 o	 afastamento	 definitivo	 da	 ex-presidenta	 e	 pelo	 fato	 de	 o	 Banco	 de	

Teses	e	Dissertações	da	Capes	ainda	não	ter	sido	atualizado	com	os	trabalhos	defendidos	no	

início	de	2017,	é	pequeno	o	número	de	trabalhos	de	conclusão	de	mestrado	e	doutorado	

que	 encontramos	 em	nosso	mapeamento.	 Nos	 estudos	 que	 identificamos,	 percebemos	 a	

existência	de	três	eixos	centrais:	pesquisas	sobre	a	cobertura	jornalística	do	impeachment,	

pesquisas	 sobre	 o	 posicionamento	 de	 grupos	 específicos	 e/ou	 sobre	 o	 acionamento	 de	

argumentos	específicos,	e	pesquisas	sobre	a	construção	da	imagem	de	Dilma	Rousseff	nas	

mídias	hegemônicas.		

No	primeiro	grupo,	temos	um	vasto	número	de	trabalhos	que	analisam	a	cobertura	

jornalística,	especialmente	dos	jornais	O	Globo,	Folha	de	S.	Paulo	e	Estadão,		identificando	

parcialidades	 e	 alinhamentos	 de	 muitos	 veículos	 com	 interesses	 que	 levaram	 ao	

impeachment.	Entre	os	primeiro	e	o	segundo	grupos	estão	as	pesquisas	sobre	os	editoriais	

da	imprensa,	ou	seja,	estudos	sobre	esses	veículos	enquanto	atores	do	debate	público.	No	

segundo	 grupo,	 encontram-se	 os	 estudos	 com	 recortes	 bastante	 específicos.	 Analisam	

grupos	 de	 atores,	 ou	 olham	 para	 um	 único	 aspecto	 dos	 argumentos,	 como	 aqueles	

relacionados	à	corrupção,	ou	para	os	aspectos	moralistas	desses	argumentos.	Já	no	terceiro	

grupo	 de	 trabalhos	 temos	 aqueles	 que	 partem	 de	 estudos	 feministas	 para	 analisar	 as	

nuances	sexistas	do	impeachment	e/ou	da	cobertura	midiática	sobre	Dilma	Rousseff.		

Além	 desses,	 outros	 grupos	 menores	 de	 pesquisas	 também	 foram	 identificados.	

Localizamos	estudos	sobre	o	uso	de	redes	sociais	digitais	pela	ex-presidenta	que	visaram	

compreender	alguns	aspectos	da	construção	de	sua	imagem	pública	a	partir	dessas	redes.	

Foram	 encontrados	 também	 alguns	 trabalhos	 de	 análise	 de	 discurso	 que	 olharam	

diretamente	para	pronunciamentos	de	alguns	atores	centrais	no	processo	de	impeachment,	

como	os	deputados	federais,	na	votação	do	processo	na	Câmara	dos	Deputados,	e	a	própria	

ex-presidenta	Dilma	Rousseff.	No	 entanto,	 não	 encontramos	estudos	que	 analisassem	os	

discursos	dos	senadores,	ou	discursos	do	 julgamento	do	processo	no	Senado	Federal.	As	

manifestações	de	rua	e	seus	discursos	 também	foram	objeto	de	alguns	trabalhos.	Outros	

artigos	 também	 trouxeram	 análises	 conjunturais	 do	 impeachment,	 abordando	 questões	
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econômicas	 e	 de	 contexto	 político	 e	 social.	 Entre	 as	 pesquisas	 mapeadas,	 são	 escassas	

aquelas	 que	 fazem	 alguma	 comparação	 entre	 discursos	 oficiais	 do	 governo	 e	 discursos	

midiáticos	 sobre	 o	 impeachment,	 ou	 que	 tenham	 abordagem	 comparativa	 entre	 os	

processos	de	impeachment	de	Dilma	Rousseff	e	Fernando	Collor	de	Mello.		

A	 partir	 disso,	 pensamos	 que,	 ainda	 que	 o	 tema	 venha	 sendo	 objeto	 de	 muitas	

pesquisas,	 existem	 diversos	 caminhos	 abertos	 a	 serem	 explorados.	 Abordagens	

comparativas	entre	o	impeachment	de	Collor	e	Dilma	Rousseff,	ou	entre	discursos	oficiais	e	

discursos	 midiáticos,	 por	 terem	 sido	 ainda	 pouco	 utilizadas,	 pode	 trazer	 importantes	

contribuições	 para	 a	 compreensão	 do	 acontecimento	 em	 questão.	 Outra	 possibilidade	

aberta	tem	a	ver	com	a	análise	de	discursos	da	tramitação	do	processo,	especialmente	no	

Senado,	já	que	existem	alguns	artigos	que	analisam	os	discursos	dos	deputados	na	Câmara.	

No	 entanto,	 os	 estudos	 existentes	 são	 predominantemente	 quantitativos	 e	 estudos	

qualitativos	se	apresentam	como	um	avanço	necessário.	Por	fim,	estudos	mais	abrangentes	

com	 enfoque	 no	 debate	 público	 sobre	 o	 impeachment	 nos	 trariam	 contribuições	

absolutamente	 importantes	 sobre	 a	 conjuntura	 em	 que	 se	 deu	 o	 afastamento	 da	 ex-

presidenta	Dilma	Rousseff.		

Partindo	da	identificação	do	estado	das	pesquisas	sobre	o	processo	de	impeachment	

ocorrido	em	2016,	nos	encontramos	e	fase	de	definição	do	recorte	que	será	dado	ao	tema	e	

também	da	abordagem	metodológica	que	melhor	responderá	aos	nossos	objetivos.	Sendo	

assim,	parece-nos	profícuo	olhar	para	a	sessão	de	julgamento	do	processo	de	impeachment	

no	Senado	Federal,	ocorrida	entre	25	e	31	de	agosto	de	2016,	uma	vez	que	não	encontramos	

estudos	que	tivessem	esse	recorte	sobre	o	impeachment	e	também	porque	é	nessa	sessão,	

que	perpassa	sete	dias,	que	convergem	todos	os	discursos	e	argumentos	do	debate	público	

sobre	um	processo	que	durou	quase	nove	meses.	Além	disso,	é	nesse	julgamento	que	ocorre	

um	dos	episódios	mais	marcantes,	não	apenas	do	impeachment,	mas	da	história	política	do	

Brasil,	o	discurso	e	depoimento	de	Dilma	Rousseff	aos	senadores	da	República.		

Dessa	 forma,	 a	 possibilidade	 com	 que	 estamos	 trabalhando	 no	momento	 é	 a	 de	

analisar	o	discurso	e	depoimento	de	Dilma	no	Senado	de	um	 lado	e,	de	outro,	analisar	o	

discurso	 midiático	 sobre	 a	 participação	 de	 Rousseff	 no	 julgamento	 do	 processo	 de	

impeachment	contra	ela.	Observando,	assim,	duas	dimensões	diferentes	desse	episódio:	o	

discurso	político	e	o	discurso	midiático.		

Alguns	dos	objetivos	a	serem	alcançados	com	essa	abordagem	seriam:	

• Compreender	as	diferentes	naturezas	do	discurso	político	e	do	discurso	das	mídias;	

• Identificar	os	argumentos	utilizados	por	Dilma	Rousseff	em	seu	discurso	de	defesa;	
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• Compreender	 os	 sentidos	 criados	 pelo	 discurso	 de	 Dilma	 Rousseff	 acerca	 do	

processo	de	impeachment,	sobre	seu	governo	e	sobre	o	contexto	político,	econômico	

e	social	em	que	se	dá	o	processo;	

• Identificar	o	enquadramento	feito	pelos	veículos	selecionados	sobre	o	discurso	de	

Dilma	Rousseff	no	Senado	Federa;	

• Compreender	o	discurso	midiático	sobre	esse	episódio;	e	

• Apreender	os	 sentidos	 criados	pelo	enquadramento	e	discurso	midiático	 sobre	o	

processo	de	impeachment,	sobre	o	governo	de	Dilma	Rousseff	e	sobre	o	contexto	

político,	econômico	e	social	em	que	se	dá	o	processo.		

Essa	 abordagem	 nos	 é	 bastante	 cara	 pelo	 fato	 de	 que	 poucos	 episódios	 em	 um	

acontecimento	 público	 como	 o	 processo	 de	 impeachment	 são	 tão	 tangíveis	 quanto	 é	 o	

discurso	de	Dilma	Rousseff	no	Senado,	no	dia	29	de	agosto	de	2016.	Algo	documentado	para	

a	história	no	Diário	do	Senado	Federal.	Ou	seja,	aqui	o	discurso	político,	pois	o	discurso	de	

Dilma	não	 foi	o	discurso	 jurídico	de	defesa	de	uma	ré,	mas	o	discurso	de	uma	 liderança	

política,	é	acessível	na	sua	íntegra,	sem	o	prévio	recorte	midiático.	Sendo,	assim,	possível	

olhar	 para	 esse	 discurso	 político	 em	 comparação	 ao	 discurso	 sobre	 ele,	 o	 discurso	 das	

mídias,	compreendendo	as	diferenças	e	convergências	entre	esses	discursos	sobre	o	mesmo	

episódio,	mas	com	naturezas	diferentes.	

Para	 compreendermos	 as	 especificidades	 desse	 debate,	 pretendemos	 articular	

nossa	discussão	em	torno	de	três	conceitos	centrais:	comunicação	pública	(ESTEVES,	2011;	

WEBER,	2007;	2017),	como	o	debate	público	sobre	os	temas	relevantes	para	a	sociedade	e	

o	Estado;	visibilidade	(GOMES,	2004;	2007;	MAIA,	2002;	WEBER,	2006),	compreendendo	o	

papel	 dos	 meios	 de	 comunicação	 na	 esfera	 de	 visibilidade	 pública;	 e	 acontecimento	

(COELHO,	 2013;	 FRANÇA,	 2012;	 QUÉRÉ;	 2011a,	 2011b),	 abordando	 o	 processo	 de	

impeachment	como	um	acontecimento	do	qual	os	significados	são	disputados	a	partir	do	

debate	público	e	dos	discursos.	Além	disso,	as	perspectivas	de	Charaudeau	(2006a,	2006b),	

sobre	o	discurso	político	e	o	discurso	das	mídias,	e	Fairclough	(2001),	compreendendo	o	

discurso	 como	 uma	 forma	 de	 agir	 sobre	 o	 mundo	 e	 sobre	 os	 outros,	 também	 serão	

importantes	no	desenvolvimento	da	nossa	pesquisa.		
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O	DISCURSO	DO	DEPUTADO	JAIR	BOLSONARO	
NO	IMPEACHMENT	DE	DILMA	ROUSSEFF	
	
Diosana	Frigo1		
	
Palavras-chave	
Acontecimento.	Biopolítica.	Circulação.	Impeachment.	Jair	Bolsonaro.	
	

A	 pesquisa	 iniciada	 no	 primeiro	 semestre	 de	 2017,	 portanto,	 de	 caráter	 inicial,	

aborda	o	impeachment	de	Dilma	Rousseff,	do	Partido	dos	Trabalhadores	(PT),	tendo	como	

foco	a	 fala	do	deputado	federal	pelo	estado	do	Rio	de	Janeiro,	 Jair	Messias	Bolsonaro,	do	

Partido	Social	Cristão	(PSC),	durante	a	votação	na	Câmara	dos	Deputados	do	Brasil	que	deu	

início	a	abertura	do	processo	de	impedimento.	Nesse	sentido,	a	proposta	desse	resumo	é	a	

apresentação	de	inquietações	em	relação	ao	objeto	de	pesquisa,	dúvida	que	paira,	inclusive,	

sobre	qual	o	 recorte	necessário	ou	mais	 especificamente	 se	objeto	 é	 todo	o	processo	de	

impeachment,	apenas	algum	momento	do	mesmo	ou	ainda	a	fala	de	Jair	Bolsonaro.	Dito	isso,	

em	 um	 primeiro	 momento,	 contextualizamos	 o	 processo	 de	 impedimento	 de	 Dilma	

Rousseff,	posteriormente,	o	andamento	e	o	atual	patamar	da	pesquisa	e,	por	fim,	apontamos	

os	impasses	da	investigação.	

No	dia	17	de	abril	de	2016,	com	o	posicionamento	dos	513	parlamentares,	Dilma	foi	

afastada	do	seu	cargo	com	367	votos	a	favor,	137	contra,	sete	abstenções	e	duas	ausências2.	

Durante	a	fala	dos	parlamentares,	para	justificar	o	voto	sobre	o	crime	de	responsabilidade	

fiscal	 que	 embasou	 o	 pedido	 de	 impeachment,	 um	 dos	 casos	 mais	 polêmicos	 foi	 o	 do	

deputado	Jair	Bolsonaro,	que	em	seu	um	minuto	de	fala,	afirmou:	

[...]	 perderam	 em	 64,	 perderam	 agora	 em	 2016.	 Pela	 família	 e	 pela	
inocência	 das	 crianças	 em	 sala	 de	 aula	 que	 o	 PT	 nunca	 teve,	 contra	 o	
comunismo,	 pela	 nossa	 liberdade,	 contra	 o	 Foro	 de	 São	 Paulo,	 pela	
memória	 do	 coronel	 Carlos	 Alberto	 Brilhante	 Ustra,	 o	 pavor	 de	 Dilma	
Rousseff,	 pelo	 exército	 de	 Caxias,	 pelas	 nossas	 forças	 armadas,	 por	 um	
Brasil	 acima	 de	 tudo	 e	 por	 Deus	 acima	 de	 todos,	 o	 meu	 voto	 é	 sim	
(BOLSONARO,	2016)3.	

																																																													
1	Mestranda	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria	
(POSCOM/UFSM).	Área	de	concentração	Comunicação	Midiática.	Linha	de	pesquisa	Mídias	e	Estratégias	
Comunicacionais.	Orientadora:	Professora	Doutora	Aline	Roes	Dalmolin.	
2	BRASIL.	Presidência	da	República.	Michel	Temer	assume	definitivamente	a	presidência	e	toma	posse	nesta	
quinta,	31.	Portal	Planalto,	Brasília,	31	ago.	2016	Disponível	em:	<http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-
planalto/noticias/2016/08/michel-temer-assume-definitivamente-a-presidencia-e-toma-posse-nesta-quarta-
31>.	Acesso	em:	13	set.	2017.	
3	BOLSONARO,	Jair	Messias.	Câmara	dos	Deputados	do	Brasil.	Brasília,	2016.	Disponível	em:	
<http://www2.camara.leg.br/#>.	Acesso	em:	24	ago.	2017.	
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O	militar	 da	 reserva	 Jair	 Bolsonaro,	 afirmam	 Silva	&	 Paiva	 (2016),	 tem	 posições	

conservadoras	em	relação	ao	Estado	brasileiro	e	a	família.	Ainda,	segundo	eles,	dentre	as	

pautas	com	grande	mobilização	por	parte	do	deputado	está	a	proibição	da	distribuição	nas	

escolas	públicas	de	cartilhas	sobre	gênero	e	sexualidade	(chamadas	pelo	parlamentar	de	

“kit	 gay”,	 pois	 fariam	 apologia	 à	 homossexualidade),	 além	 da	 castração	 química	 de	

condenados	por	estupro	como	condição	de	reintegração	à	vida	social.	Bolsonaro,	que	está	

em	 seu	 sexto	 mandato,	 também	 é	 conhecido	 midiaticamente	 por	 outras	 declarações	

polêmicas,	 como	quando	disse	a	deputada	Maria	do	Rosário	 (PT)	que	não	a	 “estupraria”	

porque	 ela	 “não	 merecia”4	 ou	 ao	 criticar	 o	 Exame	 Nacional	 do	 Ensino	 Médio	 (Enem),	

chamado	 pelo	 deputado	 de	 “Exame	 Nacional	 do	 Ensino	 Marxista”	 e	 que	 faria	 parte	 da	

“doutrinação	imposta	pelo	PT”5,	por	abordar	igualdade	de	gênero	na	prova	aplicada	no	ano	

de	2015.	

Nesse	contexto,	é	interessante	notar	que	a	composição	da	Câmara	dos	Deputados	é	

considerada	a	mais	conservadora	desde	o	período	da	redemocratização,	no	ano	de	1985,	

segundo	levantamento	do	Departamento	Intersindical	de	Assessoria	Parlamentar	(DIAP)6.		

Ainda,	vale	ressaltar	que,	posteriormente	à	homenagem	feita	por	Jair	Bolsonaro	ao	

coronel	Carlos	Alberto	Brilhante	Ustra,	na	sessão	da	Câmara	dos	Deputados	que	aprovou	a	

abertura	 do	 impeachment	 de	 Dilma	 Rousseff,	 a	 Ordem	 dos	 Advogados	 do	 Brasil	 (OAB)	

ingressou	 com	um	pedido	de	 cassação	do	mandato	 e	de	 abertura	de	um	processo	penal	

contra	o	parlamentar7.	O	pedido	foi	justificado	por	entender	que,	em	sua	fala,	Bolsonaro	fez	

apologia	ao	crime	–	citando,	inclusive,	um	torturador	já	reconhecido	–	e	violou	os	direitos	

humanos.	Destarte,	a	partir	da	pesquisa	exploratória	realizada,	observamos	que	os	portais	

de	notícias	 tradicionais	do	Brasil	deram	atenção	à	 fala	do	deputado	após	esse	pedido	da	

OAB,	anteriormente	a	isso,	a	movimentação	dava-se	sobretudo	nas	redes	sociais.	Não	por	

menos,	 a	 página	 do	 deputado	 carioca	 cresceu	 38%	 no	 primeiro	 trimestre	 de	 2016,	

ultrapassando	em	números	absolutos	a	página	de	Dilma	Rousseff	e	tendo	o	ápice	de	curtidas	

																																																													
4	FALCÃO,	Márcio;	GUERREIRO,	Gabriela.	Para	rebater	deputada,	Bolsonaro	diz	que	não	a	‘estupraria’.	Folha	
de	S.	Paulo,	São	Paulo,	9	abr.	2014.	Disponível	em:	
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1559815-para-rebater-deputada-bolsonaro-diz-que-nao-a-
estupraria.shtml>.	Acesso	em:	13	set.	2017.	
5	LADEIRA,	Francisco	Fernandes.	Prova	força	reflexão	sobre	feminismo.	Observatório	da	Imprensa,	
Campinas,	27	out.	2015.	Disponível	em:	<http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/prova-
provoca-reflexao-sobre-feminismo/>.	Acesso	em:	13	set.	2017.	
6	QUEIROZ,	Antônio	Augusto	de.	As	razões	da	eleição	de	um	Congresso	conservador.	Departamento	
Intersindical	de	Assessoria	Parlamentar,	Brasília,	7	out.	2014.	Disponível	em:	
<http://www.diap.org.br/index.php/noticias/artigos/24542-as-razoes-da-eleicao-de-um-congresso-
conservador>.	Acesso	em:	13	set.	2017.	
7		SOUZA,	Giselle.	OAB-RJ	pede	cassação	do	mantado	de	Bolsonaro	por	homenagear	a	Ustra.	Consultor	
Jurídico,	Rio	de	Janeiro,	25	abr.	2016.	<http://www.conjur.com.br/2016-abr-25/oab-rj-cassacao-mandato-
bolsonaro-homenagem-ustra>.	Acesso	em:	13	set.	2017.		
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após	 divulgar	 vídeos	 de	 sua	 participação	 nas	 manifestações	 a	 favor	 do	 impeachment8.	

Atualmente	a	página	conta	com	4.542.635	curtidas9.	

Ao	aprofundarmos	nossas	análises	 ancoradas	nos	 conceitos	de	midiatização	e	de	

circulação	(BRAGA,	2011),	notamos	que	ao	justificar	o	seu	voto	favorável	à	destituição	de	

Dilma,	 o	 deputado	 Jair	 Bolsonaro	 trouxe	 à	 tona	 uma	 espécie	 de	 memória	 positiva	 da	

ditadura.	 Tal	 fala,	 rememorando	 a	 ditadura	 civil-militar	 brasileira,	 atualizou	 lógicas	

discursivas	de	1964,	que	contribuíram	tanto	para	a	circulação	de	velhos	sentidos	difundidos	

na	 época	 como	 para	 a	 construção	 do	 acontecimento	 impeachment.	 Aqui,	 passamos	 a	

trabalhar	 também	com	o	 conceito	de	 acontecimento,	 que	 ainda	 suscita	 amadurecimento	

teórico,	 contudo,	 até	 então,	 compreendemos	 o	 impeachment	 segundo	 as	 formulações	 de	

Rodrigues	 (1993),	 de	 acontecimento	 como	 ruptura,	 assim	 como	 nos	 aproximamos	 de	

França	(2016)	ao	 frisar	que	o	acontecimento	suscita	simbolizações,	sentidos	e	discursos,	

além	do	que	um	acontecimento	no	presente	evoca	passados	e	sugere	futuros.	Nesse	cenário,	

refletimos	 sobre	 qual	 passado	 foi	 revelado,	 que	 cronologia	 foi	 aberta,	 qual	 o	 sistema	de	

atores	e	quais	os	seus	papeis	nesse	acontecimento.	

A	partir	disso,	 investigamos	nas	postagens	na	página	oficial	do	 Jair	Bolsonaro	no	

Facebook	 -	 dias	 após	 a	 sua	 fala	 na	 votação	 do	 impeachment	 -	 como	 os	 sentidos	 sobre	 a	

ditadura	civil-militar	foram	assimilados	entre	os	seguidores	do	parlamentar	e	circularam	

nos	comentários	das	postagens.	Encontramos	certa	glorificação	do	coronel	Ustra,	que	assim	

como	o	restante	dos	militares,	teriam	sido	verdadeiros	heróis	ao	defenderem	o	Brasil	do	

“golpe	 comunista”	 orquestrado	 por	 João	 Goulart	 em	 1964.	 Além	 do	mais,	 reativaram-se	

memórias	sobre	as	 torturas	e	mortes	cometidas	nesse	período,	que	nos	comentários	em	

geral,	 foram	 vistas	 como	 necessárias	 para	 a	 liberdade	 nos	 dias	 atuais.	 Muitos	 também	

explicitavam	ódio	contra	os	que	não	se	enquadravam	nos	ideias	da	direita	liberal,	tratando-

os	 como	 inferiores,	 usavam	palavras	 ofensivas	 e	 termos	pejorativos	 ao	 referirem-se	 aos	

“comunistas”.	Comentários	com	discurso	odioso	em	relação	ao	gênero,	referentes	a	Dilma	

Rousseff	 ser	 mulher,	 também	 foram	 encontrados.	 Outros	 ancoravam-se	 com	 certa	

constância	na	moral	cristã.	

No	atual	patamar,	há	um	conceito	caro	à	pesquisa,	o	de	biopolítica	estabelecido	por	

Foucault	(1999).	Entendendo	que	o	ódio	encontrado	nos	comentários	que	se	dirigiam	de	

forma	pejorativa	à	mulher,	à	esquerda	política	e	a	própria	justificativa	sobre	a	tortura	e	a	

ditadura	civil-militar	são	centrados	no	poder	de	controlar	a	vida	e	intervir	no	modo	de	viver	

																																																													
8	FERRARI,	Bruno;	CAPELO,	Rodrigo.	O	sobe	e	desce	dos	políticos	no	Facebook.	Época,	São	Paulo,	8	abr.	2016	
<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/04/o-sobe-e-desce-dos-politicos-no-
facebook.html>.	Acesso	em:	13	set.	2017.	
9	Fonte:	Facebook.	Acesso	em:	14	set.	2017.	
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da	 população	 para	 que	 apenas	 os	mais	 “fortes”	 da	 espécie	 humana	 prevaleçam	 e	 assim	

perpetuem	as	novas	gerações.	De	forma	bastante	simplificada,	esse	é	o	ódio	biopolítico,	a	

partir	das	concepções	de	Foucault	(1999).	

Tendo	isso	em	vista,	nos	questionamos	e	trazemos	essas	inquietações:	se	o	discurso	

do	 Bolsonaro	 é	 o	 que	 atualiza	 a	 memória	 da	 ditadura	 civil-militar	 no	 processo	 de	

impeachment,	 seria	 ele	 o	 nosso	 objeto	 empírico	 e	 o	 impeachment	 em	 si	 nosso	 objeto	

investigativo?	Ou	a	fala	é	o	nosso	objeto	de	pesquisa	e	o	recorte	do	objeto	empírico	será	

construído	a	partir	da	análise	de	um	corpus	ainda	a	ser	determinado?	Ainda,	o	objeto	pode	

ser	todo	o	processo	de	impeachment	ou	algum	momento	do	mesmo?	Essas	dúvidas	surgem	

com	o	propósito	de	responder	a	questão	norteadora	da	pesquisa,	que	é	compreender	como	

os	sentidos	sobre	a	ditadura	civil-militar	foram	atualizados	no	processo	de	impeachment	de	

Dilma	Rousseff.	
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LULA	E	OS	PROCURADORES:	COMUNICAÇÃO	
POLÍTICA	E	AS	EMOÇÕES	COLETIVAS1	
	
Mariana	Oselame2		
	
Palavras-chave		
1.	Comunicação.	2.	Emoção.	3.	Retórica.	4.	Lula.	5.	Procuradores.	
	

Nos	ambientes	marcados	por	disputas	acirradas	em	que	as	controvérsias	políticas	

se	transformam	em	conflitos	abertos	e	extremados	as	palavras	se	tornam	instrumento	de	

luta.	 Tais	 polêmicas	 causam	 ansiedade	 na	 opinião	 pública	 já	 que	 elas	 são,	 em	 última	

instância,	 difusoras	 de	 incertezas	 sobre	 algo	 que	 não	 há	 consenso	 e	 que	 não	 está	

estabilizado	(MACOSPOL,	2007).	Os	debates	públicos	são	também	situações	nas	quais	um	

ator	não	pode	ignorar	a	posição	do	adversário.	Grupos	variados	acabam	nele	envolvidos.	

Eles	ora	formam	alianças	e	ora	delas	se	afastam.	Por	vezes	ainda	as	divergências	internas	

os	dilaceram	em	pedaços	(VENTURINI,	2010).	Cabe	assinalar,	portanto,	que	nesse	tipo	de	

conflito	a	utilização	de	uma	determinada	linguagem	não	é	uma	decisão	inocente	dos	atores	

implicados	(LAKOFF,	2002).		

Através	 de	 expressões,	 figuras	 de	 linguagem,	 epítetos,	 lemas,	metáforas,	 slogans,	

chavões,	axiomas,	provérbios,	preceitos,	ditados,	máximas,	aforismos	e	frases	de	efeito	eles	

almejam	 enquadrar	 as	 ocorrências	 num	 esquema	 de	 interpretação.	 Visam	 com	 isso	

construir	 na	 mente	 das	 pessoas	 uma	 imagem	 da	 realidade.	 Os	 atores	 também	 querem	

controlar	a	conversação	pública	e	despertar	no	público	fortes	emoções	(WESTEN,	2007).	

Portanto,	não	se	pode	e	não	se	deve	considerar	o	discurso	político	por	seu	valor	de	face,	já	

que	o	léxico	utilizado	implica	sempre	n’algo	que	vai	muito	além	do	dito3.		

O	 efeito	 grave	 e	 sutil	 dessas	 manifestações	 é	 a	 capacidade	 de	 tais	 estímulos	

ostensivos	 produzirem	 na	 audiência	 uma	 poderosa	 e	 comovente	 associação	 de	 ideias.	

Afinal,	 “sabemos	 o	 que	 podemos	 recordar”	 (ONG,	 1996,	 p.	 44).	 Pensar	 pensamentos	

memoráveis	 era	 a	 estratégia	 utilizada	 nas	 culturas	 pré-literárias	 para	 educar	 as	 novas	

																																																													
1	Este	trabalho	foi	desenvolvido	no	âmbito	do	Grupo	de	Pesquisa	Comunicação,	Emoção	e	Conflito,	do	Programa	
de	 Pós-Graduação	 em	 Comunicação	 Social	 da	 PUCRS,	 liderado	 pelo	 professor	 Dr.	 Jacques	Wainberg.	 Ele	 se	
encaixa	na	proposta	do	II	Seminário	Discente	PPGCOM	UFRGS	na	medida	em	que	gerou	impasses	metodológicos	
durante	 sua	 execução.	 O	 grupo,	 então,	 optou	 por	 inscrever	 o	 artigo	 no	 seminário	 elegendo	 uma	 de	 suas	
integrantes	 –	 Mariana	 Oselame	 –	 para	 fazer	 a	 submissão.	 Outros	 membros:	 Fernando	 Antunes,	 Angelo	
Carnieletto,	Manuel	Petrik,	Luciana	Gomes,	Lorena	Garibaldi,	Matheus	Beck,	Melanie	Caffarate,	Leticia	Pimenta,	
Ricardo	Dornelles	e	Fernanda	Locatelli.	
2	 Doutoranda	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Comunicação	 da	 Pontifícia	 Universidade	 Católica	 do	 Rio	
Grande	 do	 Sul	 (PUCRS).	 Membro	 do	 Grupo	 de	 Pesquisa	 Comunicação,	 Emoção	 e	 Conflito.	 Professora	 de	
Jornalismo	na	UniRitter.	
3	Ver	https://www.youtube.com/watch?v=LZBhDUW9lTM.	
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gerações.	Era	assim	que	uma	comunidade	lembrava	e	depois	agia.	Ao	serem	repetidos	de	

boca	em	boca	produziam	emoções	coletivas.	Não	é	por	acaso	que	desde	aqueles	tempos	até	

hoje	 a	 reiteração	 de	 certos	 estímulos	 na	 educação,	 na	 publicidade,	 na	 propaganda,	 na	

política	e	nos	rituais	cívicos,	religiosos	e	políticos	têm	sido	aplicados	pelos	persuasores.	

É	relevante	assinalar	a	evidência	de	que	no	discurso	político	certos	elementos	da	

realidade	 são	 destacados	 pelo	 falante	 de	 forma	 intencional	 tornando-se	 por	 isso	 mais	

salientes	aos	olhos	do	receptor.	Esse	“efeito	priming”	acaba	sugestionando	a	interpretação	

da	realidade	pelo	público	(KAHNEMAN,	2011).	Tanto	o	“enquadramento	da	realidade”	como	

o	“sugestionamento	da	percepção”	tem	sido	às	vezes	colocados	sob	a	égide	de	um	conceito	

guarda-chuva,	o	“agendamento”.	Ele	afirma	que	o	poder	da	mídia	decorre	de	sua	capacidade	

de	condicionar	a	conversação	pública	(McCOMBS,	2009).		

Em	 suma,	 as	 palavras	 e	 as	 expressões	 devem	 ser	 consideradas	 como	 filtros	

emocionais	 já	 que	 cada	 uma	 delas	 está	 dotada	 de	 carga	 afetiva	 (STEVENSON,	 1944;	

GARBER,	2006).	Ela	varia	numa	escala	e	seu	grau	pode	ser	calculado	(MATTHEWS,	1947)4.	

Cabe	assinalar	por	isso	que	o	uso	da	 linguagem	emocional	é	estratégia	retórica	maliciosa	

(pathos).	 Ela	 visa	 libertar	 o	 falante	 da	 obrigação	 de	 apresentar	 provas,	 algo	 necessário	

quando	se	espera	que	o	argumento	seja	avaliado	racionalmente	pelo	ouvinte	(logos).	

O	vocabulário	é	utilizado	para	“localizar,	perceber,	identificar	e	rotular”	os	eventos	

(GOFFMAN,	 1974,	 2002).	 A	 principal	 consequência	 do	 enquadramento	 mental	 das	

ocorrências	através	das	palavras	é	que	ele	pode	afetar	as	escolhas	que	a	pessoa	faz	assim	

como	o	seu	comportamento	(TVERSKY	&	KAHNEMAN,	1979).	Um	fato	por	si	só	não	significa	

nada.	 O	 seu	 enquadramento	 retórico,	 ao	 impactar	 o	 julgamento	 moral	 do	 observador,	

modula	a	maneira	como	ele	vê	o	mundo	e	como	ele	compreende	e	debate	um	tema	(LAKOFF,	

2004).		

A	fala	do	MPF	

A	 denúncia	 indicou	 as	 irregularidades	 cometidas	 por	 Lula	 e	 pelo	 PT	 e	 pediu	 a	

“apuração	 e	 o	 julgamento	 dos	 ilícitos”5.	 A	 narrativa	 do	MPF	 foi	 apresentada	 por	 Deltan	

Dallagnol,	 coordenador	 da	 força-tarefa	 da	 Operação	 Lava	 Jato,	 em	 coletiva	 concedida	 à	

imprensa	nacional	em	14	de	setembro	de	2016.	O	ex-presidente	foi	acusado	de	receber	R$	

3,7	milhões	em	suborno	de	empreiteiras.6	Os	procuradores	classificaram	o	governo	Lula	de	

“propinocracia”,	neologismo	mencionado	14	vezes.	O	nome	de	Lula	foi	repetido	121	vezes.	

																																																													
4	Ver	http://www.fallacyfiles.org/loadword.html.				
5	 A	 íntegra	 da	 denúncia	 encontra-se	 disponível	 no	 site	 http://estaticog1.globo.com/2016/09/14/Denuncia-
MPF-Lula-Triplex-14-09-2016.pdf.	
6	Disponível	em:	https://www.youtube.com/watch?v=IPI4p33L8dE.	
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Foram	feitas	também	107	referências	ao	“esquema”.	O	termo	“propina”	foi	mencionado	42	

vezes,	 “corrupção”	35	vezes,	 “criminosa	e	 crime”	 foram	citados	37	vezes,	 José	Dirceu	20	

vezes,	Petrobrás	39	vezes,	“mensalão”	37	vezes	e	Lava-Jato	44	vezes7.	

Este	 estudo	 submeteu	 esta	 fala	 à	 análise	 do	 LIWC	 (Linguistic	 Inquiry	 and	Word	

Count)8.	Este	software	mostra	“as	maneiras	como	as	pessoas	utilizam	as	palavras	em	suas	

rotinas	 diárias”.	 Os	 dados	 mostram	 que	 o	 tom	 emocional	 do	 discurso	 do	 MPF	 foi	 mais	

positivo	 que	 a	 média	 geral	 para	 esta	 categoria	 profissional	 de	 pronunciamento.	 Já	 o	

percentual	de	vocábulos	com	carga	afetiva	negativa	foi	inferior.	O	percentual	de	vocábulos	

que	 revelam	a	dimensão	 cognitiva	 (racional	 e	denotativa)	do	discurso	 (8,52%)	 supera	 a	

média	geral	(7,52%)9.	

	

Gráfico	1	–	Média	Padrão	X	Discurso	MPF	

	
		

Outra	análise	dividiu	e	analisou	o	pronunciamento	do	MP	em	dezenove	segmentos	

de	até	quinhentas	palavras	cada	um.	Isso	possibilita	a	análise	do	fluxo	retórico.	A	jornada	

emotiva	de	tal	elocução	seguiu	uma	rota	ascendente,	com	leve	queda	no	seu	transcorrer	até	

culminar	num	clímax.	Ao	longo	de	todo	o	discurso	os	verbetes	com	carga	emocional	positiva	

superaram	os	de	carga	negativa,	às	vezes	de	forma	significativa.		

A	fala	de	Lula	

A	segunda	história	foi	contada	pelo	próprio	Lula	em	pronunciamento	realizado	no	

dia	seguinte	à	apresentação	dos	Procuradores.	Ele	classificou	a	trama	relatada	contra	si	de	

“truque	de	ilusionismo”10.	Posicionar	Lula	e	o	PT	na	categoria	de	“perseguido	político”	foi	

																																																													
7	Essas	frequências	foram	calculadas	pelo	Wordle.	
8	Disponível	em:	http://liwc.wpengine.com/.	
9	Média	para	o	Discurso	Profissional.	Abaixo	de	50	o	tom	emocional	é	negativo	(pessimista).	Acima	de	50	o	tom	
emocional	é	positivo	(otimista)	(LIWC,	2017).	
10	Disponível	em:	https://www.youtube.com/watch?v=rkyYHdqBodg.	
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uma	resposta	possível	aos	acusados,	pois	o	 rótulo,	além	de	acionar	na	mente	do	público	

recordações	 da	 perseguição	 policial	 desencadeada	 pelo	 regime	 militar	 brasileiro	 nas	

décadas	de	60	e	70,	produz	um	efeito	empático	entre	seus	admiradores	e	filiados	ao	partido.	

Em	seu	pronunciamento	o	ex-presidente	cita	a	si	direta	ou	indiretamente	101	vezes,	e	se	

dirige	à	“gente”	(o	povo)	52	vezes.	Ele	refere	51	vezes	o	vocábulo	“país”.	O	ex-presidente	

menciona	os	oposicionistas	49	vezes	através	do	verbete	“eles”.	Os	termos	que	seguem	com	

maior	 frequência	 em	 sua	 fala	 são:	 “partido”	 (21	 vezes),	 “PT”	 (13	 vezes),	 “Chavez”,	 “Rui	

(Falcão)”,	“companheiros”	e	“Dilma”	(11	vezes).		

Nesta	 análise	 o	 pronunciamento	 de	 Lula	 foi	 dividido	 em	 dezoito	 trechos	 de	 até	

quinhentas	 palavras	 cada	 um.	 A	 análise	 dos	 fragmentos	 considerou	 os	 quatro	 critérios	

estabelecidos	para	este	estudo	(o	tom	emocional,	as	emoções	positivas,	as	negativas	e	o	seu	

processo	cognitivo).	O	tom	emocional	do	discurso	de	Lula	apresentou	oscilações,	tendo	três	

ápices	em	intervalos	de	tempo	bastante	semelhantes,	e	quatro	declives,	sendo	o	último	o	

mais	 acentuado.	 Essa	 fala	 foi	 mais	 negativa	 que	 a	 média	 para	 este	 tipo	 de	 discurso	

profissional.	O	percentual	de	verbetes	com	carga	emocional	negativa	superou	a	média	geral,	

algo	que	ocorreu	também	com	o	percentual	de	verbetes	com	carga	positiva.	A	análise	do	

fluxo	 discursivo	mostra	 também	 que	 Lula	 evocou	 sentimentos	 negativos	 por	 um	 tempo	

maior	que	os	sentimentos	positivos,	ao	contrário	dos	Procuradores.	

	

Gráfico	2	–	Média	Padrão	X	Discurso	Lula	

	
	

Esse	pronunciamento	 foi	permeado	por	ups	and	downs	 emotivos.	Ele	 culmina	no	

anticlímax.	A	utilização	de	verbetes	com	carga	emocional	negativa	superou	por	boa	margem	

as	positivas.	O	tom	geral	foi	bem	mais	negativo	que	a	fala	do	MP.		
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Gráfico	3	–	Comparativo	Média	Padrão	X	Discurso	MP	X	Discurso	Lula	

	

Considerações	finais	

A	linguagem	emocional	permite	o	ouvinte	fazer	inferências	que	vão	muito	além	do	

dito	pelo	falante	num	discurso.	A	malícia	deste	tipo	de	prosa	deriva	do	fato	dela	esconder	

um	significado	sutil	que	surge	às	vezes	por	associação	de	ideias	e	às	vezes	em	decorrência	

de	 um	 julgamento	moral	 sobre	 o	 que	 é	 comunicado.	 O	 poder	 de	 um	 vocábulo	 decorre,	

portanto,	de	sua	capacidade	de	gerar	emoções.	Decorre	que	as	narrativas	são	poderosas	

porque	 contribuem	 para	 que	 o	 narrador	 faça	 o	 público	 compartilhar	 emoções,	 algo	 por	

vezes	 denominado	 de	 “ressonância	 neural”11	 e	 de	 “contágio	 mental”	 (HATFIELD,	 et	 al.,	

1994).	

O	 que	 está	 em	 jogo	 no	 enfrentamento	 entre	 narrativas	 divergentes,	 como	 as	

examinadas	neste	estudo	é	“o	desejo	dos	contendores	em	conquistar	algum	grau	de	poder	

e	controle	sobre	o	clima	de	opinião	pública.	Por	isso	a	luta	retórica	parece	ser	tão	dramática”	

(WAINBERG,	2010,	p.	14).	

Dito	de	outra	maneira,	o	 choque	entre	discursos	opostos	modifica	brutalmente	o	

humor	coletivo,	levando	uns	a	exorcizar	a	raiva	e	o	rancor12,	e	outros	a	vitimização	e	a	dó.	A	

propósito	cabe	recordar	o	fato	de	que	a	defesa	de	Lula	optou	posicioná-lo	como	vítima	de	

“forças	ocultas”.	Tais	 “forças”	 teriam	o	objetivo	de	destruir	o	projeto	do	governo	petista,	

assim	como	inviabilizar	o	retorno	do	partido	à	presidência	em	2018.	

																																																													
11	Ver	http://moderndragons.blogspot.com.br/2009/11/toward-new-ontology-of-brain-dynamics.html.	
12	 Ver	 http://edition.cnn.com/2015/09/09/politics/hillary-clinton-donald-trump-2016-bad-
mood/index.html.	
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Esse	 tipo	de	 fala	é	uma	estratégia	 comunicacional	que	almeja	não	só	despertar	a	

atenção,	como	também	gerar	a	compaixão	do	interlocutor.	É	assim,	através	da	emoção,	que	

o	personagem	acuado	tenta	escapar	do	duro	julgamento	que	outros	estão	dispostos	a	fazer.	

Nesses	casos	a	“vítima”	se	apresenta	como	“mártir”	de	uma	causa	nobre.	

Embora	Lula	tenha	dito	que	não	queria	se	comportar	como	“um	cara	perseguido”,	é	

isso	que	ele	faz	em	seu	pronunciamento	–	e	aponta	um	vilão:	o	MPF.	

Fica	 claro	 que	 o	 apelo	 a	 “termos	 abrasivos”	 foi	 utilizado	 neste	 e	 noutros	 casos	

também	pelo	MPF.	 A	 tendência	 legalista	 é	 crítica	 deste	 tipo	 de	 pronunciamento	 por	 ser	

avessa	ao	esforço	contemporâneo	que	se	faz	no	âmbito	da	instituição	de	se	aproximar	do	

cidadão	e	de	ser	por	ele	entendido.	Para	os	tradicionais	a	prosa	emocional	é	uma	ameaça	à	

instituição,	já	que	a	eloquência	expõe	politicamente	os	procuradores,	algo	que	é	evitado	com	

a	“cultura	de	gabinete”	e	a	usual	prosa	hermética	dos	ambientes	jurídicos.		

No	 caso	 analisado	 percebe-se	 que	 o	 emprego	 de	 fighting	words	 pelo	MPF	 teve	 o	

objetivo	 de	 conquistar	 o	 apoio	 do	 público	 às	 investigações	 da	 Polícia	 Federal	 e	 aos	

julgamentos	 e	 condenações	 dos	 corruptos	 e	 dos	 corruptores	 envolvidos	 na	 investigação	

conhecida	 por	 Lava	 Jato.	 Isso	 foi	 possível	 animando-se	 na	 sociedade	 principalmente	 a	

emoção	da	raiva.	Este	sentimento	usualmente	aciona	a	militância	cívica	(CASTELLS,	2009;	

WAINBERG,	 2015)	 já	 que	 a	 ira	 decorre	 da	 sensação	 de	 injustiça	 de	 situações	

experimentadas	 que	 se	 acumulam	 na	 pessoa.	 Por	 fim	 tais	 frustrações	 provocam	 uma	

irritação	que	se	torna,	com	o	tempo,	intolerável.		
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MARCO	FELICIANO:	O	SUJEITO	MIDIATIZADO	
	
Marina	Martinuzzi1		
	
Palavras-chave		
Midiatização.	Marco	Feliciano.	Biopolítica.	
	

A	proposta	deste	trabalho	surge	de	uma	inquietação	pessoal	a	partir	da	interseção	

dos	 campos	 político,	 religioso	 e	 midiático.	 Assim	 como	 apontou	 o	 Departamento	

Intersindical	de	Assessoria	Parlamentar	(DIAP),	as	eleições	de	2014	formaram	o	Congresso	

Nacional	mais	conservador	da	história	desde	a	época	da	ditadura	civil-militar	no	país,	em	

19642.	 Junto	 a	 isso,	 o	 aumento	 no	 número	 de	 representantes	 religiosos	 acompanhou	 a	

ascensão	quantitativa	de	 fieis	declarados,	 segundo	dados	do	último	censo	realizado	pelo	

Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE),	no	ano	de	2010.	No	período	analisado	

(2000	–	2010),	a	crescente	foi	de	61%	no	número	de	pessoas	consideradas	seguidoras	da	

religião	evangélica3.	

Sabemos	que	a	participação	e	representação	parlamentar	de	evangélicos	na	política	

brasileira	 não	 é	 nova.	 Com	 as	 leituras	 de	 Eduardo	Maia	 (2006,	 2012)	 e	 Bruna	 Suruagy	

(2015),	percebemos	que	desde	a	redemocratização	brasileira,	na	formação	da	Assembleia	

Constituinte	de	1986,	o	setor	evangélico	 já	ocupava	o	 lugar	de	quarta	maior	bancada	do	

congresso.	 Dessa	 forma,	 há	 pelo	 menos	 30	 anos	 o	 grupo	 pentecostal	 negocia	 apoios	 e	

recursos	com	as	demais	bancadas	e	setores	políticos	(MAIA,	2006).	

Ao	 observarmos	 o	 atual	 contexto	 político	 de	 nosso	 país,	 é	 difícil	 não	 salientar	 o	

movimento	de	lideranças	evangélicas	na	ocupação	de	cargos	legislativos	e	executivos,	como	

acompanhamos	na	eleição	de	Marcelo	Crivella	(PRB)	à	prefeitura	do	Rio	de	Janeiro.	Essa	

organização	 se	 articula	 intimamente	 à	 forte	 presença	 de	 grupos	 evangélicos	 na	 esfera	

midiática	 –	 podemos	 retomar	 o	 uso	 dos	 meios	 de	 comunicação	 em	 massa	 pela	 Igreja	

Universal	 de	Reino	de	Deus,	 que	 em	1989	 já	 possuía	 sua	própria	 emissora	de	TV	 (Rede	

Record).		

Nossa	 investigação	 reconhece	 tais	 fatores	 históricos,	 porém	direciona-se	 a	 outro	

movimento	por	que	passa	a	sociedade	contemporânea:	a	midiatização.	Para	a	autora	Magali	

Cunha	(2016),	a	atual	 relação	entre	religião	e	política	em	nosso	país	é	marcada	por	este	

processo	 midiatizado.	 A	 partir	 da	 revisão	 bibliográfica	 de	 autores	 como	 Eliseo	 Verón,	

																																																													
1	Mestranda	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria,	linha	
de	concentração:	Mídia	e	Estratégias	Comunicacionais.	Professora	Orientadora:	Profª	Drª	Aline	Dalmolin	E-
mail:	mari.castilho@gmail.com.		
2	Disponível	em	<http://bit.ly/1vIHk6h>		Acesso	em:	15	out	2016.	
3	Disponível	em:	<http://apublica.org/2015/10/os-pastores-do-congresso/>	Acesso	em:	15	out	2016		



	

	 280	

Antônio	Fausto	Neto,	José	Luiz	Braga	e	Muniz	Sodré,	estamos	construindo	embasamentos	

teóricos	 para	 melhor	 compreender	 esta	 nova	 ambiência,	 em	 que	 os	 campos	 sociais	

(BOURDIEU,	2012)	se	interpelam	e	os	discursos	circulam	com	múltiplos	sentidos	através	de	

uma	comunicação	não	mais	linear	e	unidirecional.		

A	 pesquisadora	 Cunha	 (2016)	 defende	 que	 emerge	 no	 Brasil	 um	

neoconservadorismo	 como	 reação	 a	 conquistas	 e	 potencialidades	 de	 políticas	 públicas	

voltadas	para	as	áreas	de	direitos	humanos	e	questões	de	gênero.		

O	 prefixo	 “neo”	 se	 deve	 à	 forma	 como	 as	 lideranças	 evangélicas	 se	
apresentam:	como	pertencentes	aos	novos	tempos,	em	que	a	religião	tem	
como	aliados	o	mercado,	as	mídias	e	as	tecnologias	–	mas	que	se	revelam	
defensoras	de	um	conservadorismo	explícito	e	discursos	de	rigidez	moral,	
visando	à	conquista	de	poder	na	esfera	pública	(CUNHA,	M.,	2016,	p.	152-
153).		

As	evidências	apresentadas	até	aqui	delineiam	como	os	campos	sociais	discutidos	

perpassam	 por	 intensas	 relações	 mercadológicas	 e	 midiáticas,	 conferindo	 novos	

significados,	inclusive,	a	instituições	seculares	como	a	Igreja.	Dito	isso,	a	escolha	do	objeto	

empírico	para	o	anteprojeto	de	pesquisa	–	 selecionado	a	 ingressar	no	Programa	de	Pós-

Graduação	 em	 Comunicação	 da	 Universidade	 Federal	 de	 Santa	Maria	 (Poscom-UFSM)	 –	

constitui	 a	 figura	 pública	 do	 pastor	 e	 deputado	 federal	 Marco	 Feliciano.	 A	 ideia	 inicial	

buscava	analisar	discursivamente,	através	de	seu	canal	na	rede	Youtube,	quais	as	estratégias	

comunicacionais	do	discurso	religioso	do	pastor	se	assemelhavam	às	estratégias	utilizadas	

em	seu	discurso	político.		

Ao	decorrer	destes	sete	meses	de	trabalho	fomos	aprofundando	alguns	conceitos	e	

conhecendo	outras	teorias	que	floreiam	novas	problemáticas	a	fim	de	consolidar	recortes	

interessantes	e	objetivos	pertinentes	às	esferas	sociais	e	midiáticas	tratadas	no	projeto.	

O	pastor	 e	deputado	Marco	Feliciano4	 atua	 como	 figura	 central	do	Partido	Social	

Cristão	 (PSC).	Em	2014,	 foi	 reeleito	 com	quase	400	mil	votos5,	 alcançando	o	 lugar	de	3º	

deputado	federal	mais	votado	na	cidade	de	São	Paulo,	além	de	expandir	em	quase	187	mil	

votos	 comparado	 ao	 desempenho	 em	 20106.	 Dono	 de	 afirmações	 e	 atitudes	 polêmicas,	

Feliciano	se	posiciona	abertamente	a	favor	da	“cura	gay”	através	da	conversão	religiosa	e	

representa,	hoje,	uma	importante	liderança	conservadora	na	defesa	de	valores	da	“família	

tradicional	 cristã”.	 Observando	 sua	 presença	 nas	 mídias	 sociais,	 percebemos	 que	 o	

deputado	 possui	milhões	 de	 seguidores	 nas	 principais	 redes,	 como	Twitter,	 Instagram	 e	

Facebook,	sendo	esta	última	redirecionada	como	sua	página	oficial	a	partir	de	2017.		

																																																													
4	Marco	Feliciano	é	pastor	da	Catedral	do	Avivamento,	uma	igreja	neopentecostal	ligada	à	Assembleia	de	Deus.		
5	Fonte:	<http://www.eleicoes2014.com.br/marco-feliciano/>	Acesso	em	10	out	2016.	
6	Fonte:	<http://bit.ly/2f8UuMv>	Acesso	em	10	out	2016.	
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A	partir	das	leituras	de	Foucault	(1999,	2005),	Agamben	(2002)	e	Pelbart	(2009),	

entendemos	um	pouco	mais	 as	 transformações	 entre	 as	 relações	de	poder	 expressas	 na	

soberania	e	no	regime	democrático-republicano	ocidental.	Mudanças	 intensas	ocorreram	

através	do	controle	disciplinar	e	da	regulamentação	normativa	construída	pelas	instituições	

sociais,	materializadas	em	diversos	âmbitos	da	vida	pública	e	privada,	como	as	escolas,	a	

família	 e	 os	 tribunais	 de	 justiça.	 Essa	 distinção	 acompanha	 os	movimentos	 industriais	 e	

civilizatórios	da	modernidade,	manifestando-se	sobre	o	antigo	“fazer	morrer,	deixar	viver”	

do	poder	soberano	para	chegar	no	“fazer	viver,	deixar	morrer”	característico	da	democracia	

burguesa.	

A	 crescente	 produção	 capitalista	 cria,	 pela	 sua	 própria	 necessidade	 de	 expansão	

lucrativa	e	de	mercado,	uma	nova	 tecnologia	de	poder	 (Foucault,	2005)	em	que	o	 corpo	

humano	 passa	 a	 ser	 reconhecido	 enquanto	 espécie,	 não	 mais	 enquanto	 indivíduo	

(anátomo).	Tal	percepção	nos	 leva	ao	entendimento	de	população,	ou	seja,	 “a	população	

como	problema	político,	como	problema	a	um	só	tempo	científico	e	político,	como	problema	

biológico	 de	 poder.”	 (FOUCAULT,	 2005,	 p.	 293).	Dessa	 forma,	 os	mecanismos	 do	Estado	

passam	a	apontar	fenômenos	coletivos	em	busca	de	um	equilíbrio	global,	a	fim	de	maximizar	

a	experiência	capital	ao	mesmo	tempo	em	que	centralizam	as	questões	políticas	em	torno	

do	bios	deste	corpo-espécie.	

O	surgimento	dos	conceitos	“biopoder”	e	“biopolítica”	nasce	de	relações	imbricadas	

e	fortemente	cristãs	das	sociedades	mais	antigas,	o	que	nos	aponta	uma	possibilidade	de	

articulação	com	o	objeto	em	destaque.	Na	obra	História	da	sexualidade:	vontade	do	saber,	o	

filósofo	francês	analisa	o	dispositivo	da	sexualidade,	colocando-o	enquanto	principal	chave	

para	compreender	a	modificação	desses	processos	sociais:	

Sua	 formação,	 a	 partir	 da	 carne,	 dentro	 da	 concepção	 cristã;	 seu	
desenolvimento	 através	 das	 quatro	 grandes	 estratégias	 que	 se	
desdobraram	 no	 século	 XIX:	 sexualização	 da	 criança,	 histerização	 da	
mulher,	 especificação	 dos	 perversos,	 regulação	 das	 populações;	
estratégias	que	passam	todas	por	uma	família	que	precisa	ser	encarada,	
não	como	poder	de	interdição	e	sim	como	fator	capital	de	sexualização.”	
(FOUCAULT,	1999,	p.	107)	

	Ou	seja,	a	criação	de	padrões	sociais	sobre	os	modos	de	vida	da	população	permite	

um	 esvaziamento	 potencial	 de	 conflitos	 e	 disputas	 no	 campo	 político,	 uma	 vez	 que	 o	

equilíbrio	global	a	ser	alcançado	é	vivido	cotidianamente,	mesmo	sem	uma	percepção	direta	

sobre	 tal	 disposição.	Trazendo	essas	questões	para	os	pontos	 já	 abordados	da	pesquisa,	

percebemos	como	Feliciano	suscita	um	ódio	biopolítico	com	suas	afirmações	moralizantes	

e	conservadoras	na	estruturação	do	ethos	midiatizado,	o	que	leva	à	pergunta:	de	que	forma	

a	biopolítica	estrutura	a	formação	do	sujeito	midiatizado?	Recordando	a	leitura	de	O	ethos	
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midiatizado	 (SODRÉ,	 2010)	 percebemos	 vários	 pontos	 que	 nos	 permitem	 aproximar	 a	

observação	do	bios	midiático	a	bios	referenciada	nas	construções	do	conceito	biopolítico.	

Ethos	é	a	consciência	atuante	e	objetivada	de	um	grupo	social	–	onde	se	
manifesta	 a	 compreensão	 histórica	 do	 sentido	 da	 existência,	 onde	 têm	
lugar	as	interpretações	simbólica	do	mundo	–	e,	portanto,	a	instância	de	
regulação	das	identidades	individuais	e	coletivas.	(SODRÉ,	2010,	p.	45)	

Ao	 enxergar	 essas	 conceituações	 na	 vida	 prática,	 podemos	 inferir	 que	 todos	 os	

hábitos	 e	 valores	 construídos	 pelo	 ethos	 perpassam	 pela	 regulamentação	 da	 sociedade	

ocidental	 comentada	 por	 Foucault.	 Objetivamente,	 apontamos	 para	 discursos	 e	 atos	

contingentes,	 responsáveis	 pela	 padronização	 e	 rotina	 das	 práticas	 sociais,	 visando	 a	

“segurança	 ontológica”,	mencionada	 por	 Sodré,	 e	 que	 “pode	 confundir-se	 com	 a	 própria	

vida”	(SODRÉ,	2010,	p.	47).	Assim,	o	autor	transcende	questões	específicas	de	cada	campo	

social,	 a	 partir	 de	 sua	 contextualização	 mundana,	 para	 compreender	 o	 sujeito	 neste	

processo	de	midiatização.	

Além	 de	 compreender	 teoricamente	 essa	 construção,	 também	 nos	 perguntamos:	

como	 a	 biopolítica	 pode	 se	 alinhar	metodologicamente	 à	 análise	 discursiva	 do	 pastor	 e	

deputado	Marco	Feliciano?	Até	agora,	os	exercícios	realizados	foram	no	sentido	de	apontar	

a	moral	e	o	conservadorismo	que	existe	por	trás	do	programa	Escola	Sem	Partido,	tentando	

identificar	 também	 como	 a	 “ideologia	 de	 gênero”	 é	 uma	matéria	 em	 disputa	 no	 campo	

político-midiático	brasileiro.	 	Com	essa	proposta,	procuramos	consolidar	a	construção	do	

objeto	empírico,	além	de	levantar	reflexões	acerca	dos	campos	estudados	neste	projeto.	
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O	 processo	 de	 extinção	 da	 Fundação	 Zoobotânica	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 (FZB),	

deflagrado	a	partir	do	anúncio,	pelo	governador	José	Ivo	Sartori	(PMDB),	de	um	pacote	de	

medidas	para	contingenciamento	da	crise	econômica	que	se	abate	sobre	as	finanças	estatais,	

desencadeou	 um	 intenso	 debate	 público	 sobre	 a	 necessidade,	 as	 consequências	 e	 a	

efetividade	da	proposta.	Tratou-se	de	um	debate	polarizado,	em	que	havia	somente	duas	

posições	possíveis:	à	favor	ou	contra	a	extinção	da	instituição.	Favoravelmente	à	proposta	

esteve	o	governo	do	Estado,	tanto	no	Poder	Executivo,	na	figura	do	próprio	governador	e	de	

seus	 secretários	 de	 Estado,	 quanto	 no	 Poder	 Legislativo,	 a	 partir	 do	 apoio	 institucional	

conferido	 pelos	 deputados	 estatuais	 integrantes	 da	 bancada	 governista	 na	 Assembleia	

Legislativa	(AL).	Por	outro	lado,	organizações	ambientalistas	–	 locais,	nacionais	e	mesmo	

internacionais	 –,	 instituições	 acadêmicas	 e	 de	 pesquisa,	 deputados	 de	 oposição,	 artistas,	

intelectuais,	 organizações	 da	 sociedade	 civil,	 setores	 do	 Poder	 Judiciário,	 cidadãos	 e	 os	

próprios	 servidores	 da	 FZB	 posicionaram-se	 contra	 a	medida,	 iniciando	 uma	 campanha	

pública	de	apoio	à	instituição	ambiental.	Os	meios	de	imprensa	dividiram-se	no	processo,	

oscilando	 entre	 a	 defesa	 velada	da	 proposta	 do	 governo,	 o	 ocultamento	 interessado	das	

manifestações	contrárias	e	a	encampação	profunda	e	manifesta	da	luta	pela	manutenção	da	

FZB.	

A	pesquisa	que	se	propõe	para	dissertação	de	mestrado	deste	autor	relaciona-se	à	

constituição	 do	 debate	 público	 em	 torno	 do	 tema	 acima,	 problematizando	 tanto	 as	

representações	de	interesse	público	que	são	desenvolvidas	pelas	partes	em	conflito,	por	um	

lado,	 quanto	 os	 efeitos,	 no	 debate,	 da	 assimetria	 de	 poder	 político	 entre	 os	 agentes	 do	

debate,	 verificada	 a	 partir	 de	 suas	 estratégias	 de	 comunicação.	 O	 objeto	 de	 pesquisa	 é,	

portanto,	o	próprio	debate	público	levado	a	cabo	pela	sociedade,	na	tentativa	de	validar	e	

																																																													
1	 Mestrando	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	
do	Rio	Grande	do	Sul	(PPGCOM/UFRGS),	vinculado	à	linha	de	pesquisa	“Mediações	e	Representações	Culturais	
e	Políticas”,	sob	orientação	da	Prof.ª	Dr.ª	Maria	Helena	Weber.	Email:	<matheuslincke@gmail.com>.	
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legitimar	 ou	 desconstruir	 e	 impedir	 a	 efetivação	 da	 proposta.	 A	 sustentação	 teórica	 da	

pesquisa	 situa-se,	 primeiramente,	 nas	 teorias	 da	 comunicação	 pública	 –	 sobretudo	 pela	

utilização	 do	 conceito	 de	 debate	 público,	 como	 proposto	 por	 Gomes	 (2008),	 por	Weber	

(2017)	 e	 por	 Esteves	 (2011),	 da	 noção	 de	 tensão	 permanente	 entre	 interesse	

público/interesse	 privado,	 como	 apresentado	 por	 Arendt	 (1999)	 e	 Bobbio	 (1987),	 e	 do	

papel	 da	 imprensa	 na	 construção	 e	 condução	do	 debate	 público	 –	 e,	 posteriormente,	 na	

discussão	proposta	pela	sociologia	ambiental	das	relações	entre	meio	ambiente,	capitalismo	

e	democracia,	 cuja	 fundamentação	principal	 é	Acselrad	 (1992;	2002;	2004).	Este	objeto,	

contudo,	 expressa	 algumas	 dificuldades	 em	 sua	 estruturação,	 que	 podem	 incorrer	 em	

imprecisões	 analíticas	 e	 metodológicas	 se	 não	 forem	 adequadamente	 superadas,	

comprometendo	a	integridade	da	pesquisa.	Esta	será	a	questão	central	deste	texto.	

Antes,	 contudo,	 faz-se	 necessário	 desenvolver	 o	 contexto	 da	medida	 do	 governo,	

bem	 como	 o	 argumento	 teórico	 da	 pesquisa.	 Sartori	 propõe	 a	 extinção	 de	 11	 órgãos	

públicos,	 dos	 quais	 nove	 são	 fundações	 públicas,	 que	 exercem	 atividades	 de	 pesquisa,	

planejamento	e	execução	de	políticas	públicas	nas	mais	diversas	áreas	do	Estado.	Contudo,	

somente	 a	 FZB	 apresenta	 um	 histórico	 de	 tentativa	 anterior	 de	 supressão:	 em	 2015,	 o	

governo	gaúcho	encaminhou	o	PL	300/2015	em	regime	de	urgência	para	a	AL,	propondo	a	

extinção	 da	 instituição,	 a	 descontinuidade	 de	 suas	 atividades	 e	 a	 transferência	 do	

patrimônio,	material	e	ambiental,	ao	erário	do	Estado.	Uma	rápida	mobilização,	à	época,	fez	

o	governo	recuar	e	retirar	o	projeto	de	pauta.	A	desconfiança,	no	entanto,	permaneceu	entre	

os	 servidores	e	ativistas	ambientais,	 confirmando-se	no	ano	seguinte,	 em	que	o	governo	

voltou	à	carga	contra	a	FZB,	ampliando	a	ofensiva	para	outras	instituições	importantes	da	

administração	 indireta.	 A	 forma	 que	 o	 governo	 assume	 para	 executar	 seu	 projeto	 de	

encerrar	 as	 atividades	 do	 órgão	 ambiental,	 ampliando	 o	 desmonte	 da	máquina	 pública,	

constitui	 a	 primeira	 dificuldade	 estruturante	 e	 analítica	 da	 pesquisa:	 os	 discursos	 do	

governo	 raramente	 mencionam	 qualquer	 fundação	 em	 particular,	 englobando	 todas	 no	

mesmo	processo	e	enfatizando	que	 trata-se	de	um	conjunto	de	medidas	 imprescindíveis	

para	o	saneamento	das	finanças	públicas.	Dilui-se,	portanto,	a	assunção	de	um	certo	projeto	

de	desenvolvimento,	que	comporta	necessariamente	uma	visão	sobre	o	meio	ambiente,	no	

discurso	de	crise	econômica,	ocultando	as	variáveis	políticas	sobre	o	meio	ambiente	que	

estão	em	disputa	no	caso	particular	da	extinção	da	FZB.	

Por	sua	vez,	o	argumento	central	da	pesquisa	é	que	o	meio	ambiente	constitui	um	

bem	público	por	excelência	(ACSELRAD,	1992)	e,	portanto,	sua	gestão	deveria	permanecer	

sob	a	 tutela	do	Estado	–	como	determina	as	Constituições	Federal	e	Estadual,	diga-se	de	

passagem	–,	o	acesso	aos	seus	espaços	e	recursos	deveriam	ser	livres	e	bem	distribuídos,	as	

decisões	sobre	políticas	ambientais	deveriam	ser	amplamente	debatidas	pela	sociedade	e	
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qualquer	ação	que	implique	em	diminuição	da	proteção	ambiental	é,	por	princípio,	contra	o	

interesse	público.	Contudo,	no	capitalismo	tardio	o	meio	ambiente	é	encarado	apenas	como	

espaço	de	exploração	de	recursos	e	desenvolvimento	corporativo	–	com	importante	exceção	

aberta	 aos	 negócios	 do	 chamado	 capitalismo	 verde,	 que	 se	 apresenta	 como	 “saída	

intermediária”	 ao	 problema	 ambiental,	 mas	 que	 mascara	 a	 dinâmica	 inextrincável	 de	

exploração	do	meio	ambiente	pelo	grande	capital	–,	não	entrando	na	equação	econômica	os	

impactos	da	alteração	dos	ambientes	sobre	os	ecossistemas,	sobre	a	dinâmica	hidrológica	

e,	 em	última	 instância,	 sobre	a	própria	produção,	posto	que	a	 lógica	virulenta	do	capital	

financeiro	privilegia	altos	lucros	de	curto	prazo	a	investimentos	sustentados	com	retorno	

de	longo	prazo.	A	privatização	do	meio	ambiente,	seja	no	nível	que	for	–	do	espaço	material	

de	 produção	 (a	 terra),	 dos	 recursos	 naturais	 (água,	 minérios,	 biomassa)	 ou	 da	 gestão	

ambiental	(a	definição	e	execução	de	políticas	ambientais)	–,	incorre,	por	efeitos	sucessivos	

de	apropriação,	concentração	e	exclusão,	em	diminuição	do	potencial	democrático	do	meio	

ambiente.	A	 elaboração	da	proposta	de	extinção	da	FZB,	órgão	executivo	de	políticas	de	

proteção	da	biodiversidade	e	de	pesquisa	ambiental,	ancora-se	nesta	perspectiva	de	meio	

ambiente	como	commodity,	como	fonte	de	recursos	e	espaço	do	desenvolvimento,	em	que	

se	lança	mão	do	conhecimento	das	riquezas	naturais,	ainda	à	disposição	de	gente	humilde	e	

sem	recursos,	e	dos	processos	geobiológicos	que	sustentam	a	própria	vida	para	trocá-lo	pelo	

projeto	 de	 acumulação	primitiva	 (FOSTER,	 2000)	 fomentado	por	 grandes	 corporações	 e	

empresários.	O	governo,	então,	atua	de	maneira	antidemocrática,	calcado	em	um	discurso	

de	crise	(justamente)	econômica.	

Embora	 o	 adversário	 seja	 claro	 para	 os	 atores	 contrários	 à	 extinção	 da	 FZB,	 os	

motivos	não	o	são,	por	conta	da	estratégia	de	silenciamento	empregada	pelo	governo,	que	

pouco	se	manifestou	sobre	a	efetividade	da	medida,	concentrando-se,	nas	poucas	aparições	

públicas,	no	guarda-chuva	da	crise	e	trinômio	segurança-saúde-educação	como	justificativa.	

Isto	 ocasionou	 uma	 dificuldade	 de	 enfrentamento	 da	 medida,	 pois	 proliferaram-se	 as	

“motivações	ocultas”	da	medida,	bem	como	pessoalizou-se	em	figuras	notórias	do	governo	

a	 responsabilidade	pela	proposta,	 excluindo-se	 a	perspectiva	 eminentemente	política	do	

debate.	Por	fim,	a	falta	de	oponente	neste	debate	–	isto	é,	o	adversário	dificilmente	entrou	

no	ringue	–	 levou	à	dispersão	dos	espaços	de	discussão	e	visibilidade	da	causa,	gerando	

fragmentação	discursiva	e	política.	O	que	nos	 leva	à	 segunda	dificuldade	na	constituição	

deste	objeto.	

Se	o	debate	público,	 conforme	Gomes	 (2008),	 é	necessariamente	plural,	 aberto	 a	

distintos	 argumentos	 e	 pontos	 de	 vista,	 reunindo	 indivíduos	 em	 disputa	 retórica	 pela	

legitimação	de	suas	posições	em	múltiplas	arenas	públicas,	é	preciso	reconhecer	que	esta	

perspectiva	operacional	imputa	um	mesmo	problema	que	se	apresenta	em	dois	vieses:	para	
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os	 atores,	 a	 proliferação	 de	 arenas	 de	 disputa	 dificulta	 a	 articulação	 e	 impõe	 desafios	

comunicacionais	aos	grupos,	sobretudo	de	alinhamento	discursivo	e	de	correta	apreensão	

do	 público	 com	 o	 qual	 se	 está	 lidando	 em	 um	 momento	 específico	 –	 o	 que	 altera	

radicalmente	a	forma	da	comunicação	dos	atores;	para	o	pesquisador,	as	muitas	instâncias	

de	desdobramento	do	debate	dificultam	a	determinação	dos	protagonistas,	dos	argumentos	

centrais	e	das	estratégias	de	comunicação	 tomadas	pelos	atores.	Ainda	que	 fundamental	

para	a	democratização	do	debate,	a	proliferação	de	arenas	ergue	barreiras	para	a	coesão	

discursiva	e	política	dos	atores	em	luta.	O	movimento	de	apoio	à	FZB	acabou	esbarrando	

nessas	 barreiras,	 pulando	 de	 apelos	 emotivos	 sobre	 a	 natureza	 para	 a	 pessoalização	 da	

proposta	 e,	 então,	 para	 o	 argumento	 econômico,	 fazendo	 pouco	 uso	 da	 argumentação	

ambiental	–	terreno	mais	fértil	do	movimento.	

Pesquisar	o	debate	público	sobre	o	processo	de	extinção	da	FZB	é	um	desafio:	além	

do	desencanto	promovido	pela	 rememoração	daqueles	dias	e	pelo	descaso	ambiental	de	

agentes	políticos	importantes	do	Estado,	há	estas	dificuldades	de	constituição	do	próprio	

objeto.	 Traçar	 a	 sequência	 dos	 eventos,	 destacar	protagonistas	 e	 classificar	 os	 discursos	

revelam-se	mais	difíceis	do	que	o	olhar	ingênuo	supõe.	Este	é,	contudo,	o	próprio	processo	

da	pesquisa,	que	leva	o	pesquisador	a	conclusões	mais	profundas	sobre	aquilo	que	estuda,	

podendo,	quem	sabe,	contribuir	alguma	coisa	com	o	conhecimento.	
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Este	 artigo	 pretende	 discutir	 como	 as	 abordagens	 da	 Sociologia	 do	 Imaginário	

podem	 contribuir	 para	 a	 análise	 da	 subjetividade	 do	 cuidado	 na	 cobertura	midiática	 na	

contemporaneidade.	Partimos	da	compreensão	de	saúde	ampliada,	entendida	pelo	campo	

da	Saúde	Coletiva	como	produto	da	história,	da	cultura,	das	condições	de	vida	e	trabalho,	da	

subjetividade;	expressão	de	vitalidade,	que	extrapola	as	condições	biológicas	(AKERMAN,	

FEUERWERKER,	2012).	O	social	ajuda	a	compreender	o	cuidado,	inscreve	nos	corpos	uma	

marca,	 constituindo	 um	 corpo	 socialmente	 informado,	 que	 absorve	 padrões,	 estilos	 e	

influências	(WEBER,	2004).			

Diante	 dessa	 perspectiva,	 problematizamos	 como	 a	 nossa	 sociedade	 compartilha	

determinados	padrões	de	corpo	e	vida,	pautados	por	práticas	e	saberes	das	Biociências,	na	

qual	 vigora	um	 imaginário	 de	 saúde	 como	prestação	de	 serviços	 altamente	 tecnificados,	

reafirmando	 o	 conhecimento	 científico	 como	 normatizador	 das	 práticas	 sociais	

(FOUCAULT,	 2000;	 CECCIM	 et	 al.,	 2008/2009).	 Percebemos	 então,	 que	 o	 papel	 da	

Comunicação	em	Saúde,	nesse	contexto,	não	deve	se	restringir	simplesmente	à	função	de	

veiculação	 de	 mensagens,	 focando	 a	 análise	 aos	 processos	 cartesianos	 dos	 processos	

comunicativos.	 O	 cuidado,	 então,	 deve	 ser	 entendido	 enquanto	 uma	 produção	 de	

subjetividade,	que	valoriza	os	aspectos	humanos.		

A	mídia	adquiriu	na	sociedade	contemporânea	um	papel	fundamental	no	processo	

de	construção	e	circulação	de	repertórios	imaginários	(LUZ,	et	al.,	2013),	influenciando	o	

cotidiano	das	pessoas	e	atuando	como	um	agente	institucional	organizador	do	espaço	social	

(BOURDIEU,	2010).	A	imagem,	nesse	contexto,	ganha	um	papel	importante	na	constituição	

de	representações	sociais,	reforçando	mensagens	importantes	no	universo	simbólico.	Em	

qualquer	suporte,	seja	na	fotografia,	no	jornal,	no	cinema,	na	televisão,	na	internet,	entre	
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outros,	temos,	pela	imagem,	uma	nova	forma	de	mundo	exterior	ao	sujeito	que	constitui	a	

cultura	(MOLES,	2005).		

O	ideal	de	saúde	e	vida	ganhou	no	mundo	contemporâneo	uma	potência	que	se	alia	

à	busca	incessante	pela	máxima	eficiência	biológica	e	pela	felicidade	plena	a	todo	o	instante	

(SFEZ,	 1996;	 LIPOVETSKY,	 2012).	 Consolida-se	 por	meio	 de	 representações	 sociais	 pós-

modernas	 que	 reforçam	 a	 crença	 de	 uma	 utopia	 que	 vislumbra	 a	 saúde	 perfeita.	 O	

imaginário	 sobre	 as	 Biociências	 tende,	 então,	 a	 constituir-se	 em	 um	 conjunto	

complexamente	 sistematizado	 e	 híbrido	 de	 imagens,	 representações,	 palavras	 e	 ações	

construídos	e	socialmente	partilhados	(FOUCAULT,	2000;	WEBER,	2004;	BOURDIEU,	2010;	

LUZ,	SABINO,	MATTOS,	2012;	DURAND,	1993).		

Sfez	 (1996)	 chamou	 utopia	 de	 saúde	 perfeita,	 materializada	 na	 cultura	

contemporânea	em	práticas,	discursos	e	modelos	de	viver	e	de	 cuidado	extremos	 com	a	

saúde.	Esse	projeto	sobre	a	vida	e	o	viver	insere-se	nos	mais	diferentes	campos	da	vida,	seja	

na	dimensão	social,	individual,	biológica,	econômica	ou	política.	Mesmo	quando	esta	ordem	

não	está	acionada	expressamente	(à	revelia	do	discurso),	ainda	assim	se	identifica	uma	pré-

disposição	 a	 esses	 padrões	 de	 condicionamento.	 São	 forças	 simbólicas	 introjetadas	

culturalmente	 potencializadas	 pela	 produção	 midiática.	 A	 partir	 da	 equivalência	 entre	

essência	e	aparência,	os	atributos	corporais	passaram	a	ser	a	própria	identidade	a	exibir	o	

que	somos.		

Pretendemos	debater	à	luz	de	conceitos	da	Sociologia	do	Imaginário	como	o	cuidado	

pode	 ser	 debatido	 enquanto	 perspectiva	 de	 produção	 de	 sentidos.	 O	 imaginário	 social	

constitui,	pelo	simbólico,	uma	dimensão	real	da	sociedade	que	mobiliza	de	maneira	afetiva	

as	ações	humanas	e	legitima	coletivamente	essas	ações.	Durand	(1993)	define	imaginário	

como	um	conjunto	de	 imagens	e	relações	de	 imagens	que	constitui	o	capital	pensado	do	

homo	sapiens	pela	simbolização.	Já	Maffesoli	(2001)	afirma	que	o	imaginário	se	constitui	

pela	 ideia	de	fazer	parte	de	algo,	de	partilhar	uma	filosofia	de	vida,	uma	linguagem,	uma	

atmosfera,	uma	ideia	de	mundo,	uma	visão	das	coisas,	na	encruzilhada	do	racional	e	do	não	

racional.	É	também	um	estado	de	espírito	de	grupo,	de	uma	comunidade,	promovendo	um	

vínculo	-	um	cimento	social.		

Silva	(2017)	nos	fala	até	de	um	direito	ao	imaginário,	como	uma	necessidade	social,	

de	constituir	narrativas	que	tornam	o	real	suportável.	E	também	uma	necessidade	biológica	

do	ser	humano	de	buscar	o	devaneio,	como	aquilo	que	dá	sentido	à	vida.	Enquanto	o	real	na	

sua	dureza	seria	como	o	céu	cinzento,	o	imaginário	é	comparado	às	nuvens	em	utopia,	que	

se	acrescenta	 inconscientemente	ao	acontecido	e	que	 se	 torna,	depois	de	 fixado,	 a	única	

consciência	possível	do	existente	(Silva,	2017).	
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Lyotard	 (1994)	 percebe	 uma	 reconfiguração	 na	 produção	 de	 conhecimento	 que	

redistribui	os	valores	até	então	caros	para	a	modernidade.	Um	dos	pontos	é	a	transformação	

do	saber	em	produto	e	diminuição	do	papel	do	Estado	como	mediador	nesse	processo.	O	

saber	 cientifico	 em	 crise	 é	 reconfigurado	 pelo	 saber	 narrativo,	 que	 cria	 condições	 de	

legitimação	do	conhecimento	por	meio	da	 linguagem,	através	de	argumentos	que	geram	

credibilidade	 ao	 campo,	 a	 partir	 da	 competência	 técnica	 e	 da	 boa	 performance.	 A	

tecnociência	e	o	avanço	do	capitalismo	regulam	a	vida	social	criando	as	narrativas	que	dão	

suporte	aos	conhecimentos	que	necessitam	dos	experts	para	sua	validação.	Uma	pragmática	

que	cria	metaverdades	que	explicam	a	verdade:	são	as	narrativas	legitimadoras,	garantidas	

pelo	sistema,	que	dão	a	garantia	sobre	a	informação.	Não	há	provas,	apenas	a	garantia	que	

devemos	confiar	no	sistema.	

Nesse	 compartilhar	 de	 imagens	 e	 textos	 na	 cobertura	 de	 saúde	 na	 mídia,	 são	

reforçados	 esquemas	 mentais	 coletivos	 e	 individuais,	 elaborados	 a	 partir	 das	 relações	

sociais	 vigentes,	 segundo	 Luz	 (1998).	 Condicionam	 desta	 forma,	 padrões	 de	 atitudes,	

sentimentos,	 ações	 e	 interações.	 Essas	 representações	 sociais	 são	 vividas	 pelos	 sujeitos	

humanos,	 o	 que	 implica	 necessariamente	 num	 aspecto	 subjetivo,	 isto	 é,	 de	 absorção,	

interiorização	e	elaboração	pelos	sujeitos	nas	mais	diversas	situações	de	vida.	São	também	

vividas	 por	 grupos,	 adquirindo	 também	 um	 aspecto	 objetivo,	 isto	 é,	 de	 natureza	 social	

coletiva,	portanto,	cultural,	sujeito	a	historicidade	da	mudança.	

Spink	(1996)	afirma	que	a	produção	de	sentidos	nas	representações	sociais	cobre	

toda	 a	 gama	 dos	 domínios	 do	 agir,	 do	 pensar	 e	 do	 sentir,	 intercomunicando	 os	 planos	

psíquico	 e	 social	 dos	 sujeitos,	 criando	 laços	 estáveis.	 Numa	 teia	 simbólica,	 forma	 um	

conjunto	de	regras	sociais	estabelecidas,	na	sua	diversidade	e	nas	suas	contradições.	Não	há	

univocidade	de	sentido	nem	homogeneidade	de	intenções	e	significados.	

		Na	produção	de	sentidos	no	campo	da	saúde,	cabe	analisar	o	papel	das	Biociências	

e	 suas	 características	 como	 campo	 de	 conhecimento	 que	 possui	 um	 modo	 próprio	 de	

produção	de	saberes	e	práticas,	tendo	o	corpo	biológico	e	suas	estruturas	como	elemento	

base	para	suas	condutas	e	abordagens.	Percebe-se	características	retóricas	na	produção	de	

imagens	e	textos	como	forma	de	convencimento,	observando	diferentes	dimensões	na	qual	

os	 elementos	 simbólicos	 podem	 agir	 em	 conjunto	 para	 compor	 mensagens	 de	

sugestionamento	de	modos	específicos	de	como	conduzir	a	vida	e	o	viver.	

Temos	nessa	reflexão,	a	possibilidade	de	repensar	a	produção	de	verdades	nesse	

tempo	 de	 crise	 da	 modernidade.	 Independentemente	 da	 perspectiva,	 percebemos	 uma	

reconfiguração	dos	agentes	comunicacionais	que	participam	da	divulgação	científica	sobre	

o	 cuidado.	 Há	 sim	 que	 se	 analisar	 as	 narrativas	 presentes	 no	 cenário	 midiático	 e	 as	

construções	compartilhadas	pelas	Biociências	nessas	produções	e	qual	o	efeito	que	geram	
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no	 imaginário,	 ao	 induzirem	 determinados	 tipos	 de	 práticas	 e	 produtos	 que	 devem	 ser	

consumidos	 para	 atingir	 um	 propósito	 de	 saúde,	 que	 excluem	 outras	 possibilidades	 de	

produção	de	cuidado	para	além	do	biocientífico	(MACHADO,	SILVA,	2012;	LUZ	et	al.,	2013).	

Referências		

AKERMAN,	M.;	FEUERWERKER,	L.	Estou	me	formando	(ou	eu	me	formei)	e	quero	trabalhar,	
que	oportunidades	o	sistema	de	saúde	me	oferece	na	saúde	coletiva?	Onde	eu	posso	atuar	e	
que	 competências	 preciso	 desenvolver?.	 In:	 CAMPOS,	 G.	W.	 S.	 (org.).	Tratado	de	 Saúde	
Coletiva.	2	ed.	São	Paulo:	Hucitec,	2012.	p.	171–188.	

BOURDIEU,	Pierre.	O	Poder	Simbólico.	Rio	de	Janeiro:	Bertrand	Brasil,	2010.	

CECCIM,	 R.	 B.	 et	 al.	 Educação	 e	 Saúde:	 ensino	 e	 cidadania	 como	 travessia	 de	 fronteira.	
Trabalho,	Educação	e	Saúde.	Rio	de	Janeiro,	v.6,	n.3,	p.443-456,	nov.	2008/fev.	2009.	

DURAND,	G.	A	imaginação	simbólica.	Lisboa:	Edições	70,	1993.	

FOUCAULT,	M.	Microfísica	do	poder.	Rio	de	Janeiro:	Graal,	2000.	

LIPOVETSKY,	G.	Da	leveza:	rumo	a	uma	civilização	sem	peso.	Barueri,	SP:	Manole,	2016.		

LUZ,	M.T.	O	Impacto	da	Epidemia	de	HIV/AIDS	nas	Representações	Sociais.	Saúde,	Sexo	e	
Educação,	Rio	de	Janeiro,	v.	VI,	n.13,	p.	6-11,	1998.	

LUZ,	 MT.	 et	 al.	 Contribuição	 ao	 estudo	 do	 imaginário	 social	 contemporâneo:	 retórica	 e	
imagens	das	biociências	em	periódicos	de	divulgação	científica,	Interfaces,	Botucatu,	v.17,	
n.47,	p.901-12,	out./dez,	2013.	

LUZ,	M.T.;	SABINO,	C.;	MATTOS,	R.S.	A	Ciência	como	cultura	do	mundo	contemporâneo:	a	
utopia	 dos	 saberes	 das	 biociências	 e	 a	 construção	 midiática	 do	 imaginário	 social,	
Sociologias,	Porto	Alegre,	v.15,	n.32,	p.236-54,	2012.	

LYOTARD,	J.	F.	A	condição	pós-moderna.	Lisboa:	Grádiva,	1994.	

MACHADO,	A.,	DA	SILVA,	V..	(2012)	Além	do	informar:	a	comunicação	social	a	serviço	dos	
processos	de	promoção	em	saúde	e	das	redes	de	gestão	e	atenção.	Revista	Eletrônica	de	
Comunicação,	Informação	&	Inovação	em	Saúde,	Brasil,	2012.		

MAFFESOLI,	M..	O	 imaginário	é	uma	realidade.	Revista	Famecos,	Porto	Alegre,	v.1,	n.15,	
p.74-81,	2001.	

MOLES,	A.	O	cartaz.	São	Paulo:	Perspectiva,	2005.	

SFEZ,	Lucien.	A	saúde	perfeita:	crítica	de	uma	nova	utopia.	7ª	ed.	São	Paulo:	Edições	Loyola,	
1996.	

SILVA,	J.	M.	Diferença	e	descobrimento:	O	que	é	o	imaginário?	A	hipótese	do	excedente	de	
significação.	Porto	Alegre:	Sulina,	2017.	

SPINK,	 M.J.	 Representações	 Sociais:	 Questionando	 o	 Estado	 da	 Arte.	 Psicologia	 e	
Sociedade,	São	Paulo:	v.8,	n.2,	julho-dezembro,	pp.	166-186,	1996.	

WEBER,	M.	A	Ética	Protestante	e	o	Espírito	do	Capitalismo.	São	Paulo:	Companhia	das	
Letras,	2004.				

	



	

	 292	

	“É	BABADO!”	UMA	ANÁLISE	DE	DISCURSO	
SOBRE	AIDS	NO	JORNAL	DO	NUANCES	(1998	–	
2016)	
	
Amanda	Campo1	
	
Palavras-chave			
Discurso;	homossexualidade;	imprensa	gay;	Aids;	estereótipo.		
	

A	presente	investigação	é	fruto	de	uma	dissertação	de	mestrado,	ainda	em	processo	

de	 escrita,	 que	 pretende	 entender	 a	 formulação	 e	 constituição	 de	 discursos	 (ORLANDI,	

1993;	2012)	sobre	Aids	e	homossexualidade	circulados	nas	páginas	do	Jornal	do	nuances.2	

Produzido	pela	Organização	Não-Governamental	(ONG)	nuances:	grupo	pela	livre	expressão	

sexual,	que	desde	1991	atua	no	Brasil,	sobretudo	no	Rio	Grande	do	Sul,	o	 jornal	não	tem	

periodicidade	regular	e	circulou	até	2016.	Foram	totalizadas	46	edições	durante	dezoito	

anos	de	existência,	com	média	de	doze	a	dezesseis	páginas,	tiragem	de	dez	mil	exemplares	

e	 circulação	 nacional.	 Para	 contemplar	 esse	 objetivo	 primeiro,	 de	 compreender	 a	

constituição	de	discursos	em	meio	a	sua	opacidade,	a	pesquisa	está	ancorada	nos	conceitos	

preconizados	por	Michel	Pêcheux	(1975,	1992)	compreendidos	nos	estudos	de	Análise	de	

Discurso	de	escola	Francesa.		

Dessa	 forma,	 pretendemos	 investigar	 o	 processo	de	 significação	do	homossexual	

mergulhado	em	discursos	sobre	o	vírus	HIV	que	o	estigmatizaram	ao	longo	dos	anos	1980	

e	1990.	Se	a	memória	discursiva	pode	ser	entendida	como	interdiscurso	–	discursos	outros	

que	nos	afetam	(ORLANDI,	2012)	–,	ou	seja,	um	saber	que	nos	dá	a	possibilidade	de	fazer	

sentido	em	enunciados,	de	que	forma	um	jornal	militante	pode	trabalhar	os	discursos	e	seus	

efeitos	de	sentido	de	modo	a	não	recuperar	tal	memória	sobre	o	homossexual?	Em	última	

análise,	como	se	daria	um	processo	discursivo	que,	hipoteticamente,	tende	a	se	distanciar	

de	 ideologias	 e	 conceitos	 cristalizados	 –	 estereotipados	 –	 que	 interpelam	 sujeitos	 da	

sociedade?	

No	século	XX,	surgem	as	primeiras	manifestações	pela	inclusão	dos	homossexuais,	

amparadas	em	 teorias	da	psicologia	e	da	psicanálise	que	 levam	em	consideração	mais	o	

caráter	da	subjetividade	do	sujeito	do	que	suas	características	biofísicas	e	biológicas.	Para	

Ribeiro	(2010),	as	primeiras	lutas	homossexuais	ocorreram	justamente	como	reflexo	dos	

																																																													
1	 Mestranda	 e	 Comunicação	 no	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Comunicação	 da	 Pontifícia	 Universidade	
Católica	do	Rio	Grande	do	Sul	(PUC-RS/CAPES.	E-mail:	amanda.andradecampo@gmail.com	
2	Para	esse	trabalho,	respeitaremos	a	grafia	original	do	nome	dado	ao	grupo:	nuances.	
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discursos	 legais,	 médicos	 e	 psicológicos	 que	 vinham	 de	 encontro	 aos	 comportamentos	

homoafetivos.		

No	Brasil,	os	movimentos	começaram	na	aurora	dos	anos	1960	(FACCHINI,	2007)	e	

foram	impulsionados	pelos	mesmos	sentimentos	libertários	daqueles	que	batalharam	em	

Nova	York,	na	conhecida	batalha	de	Stonewall.	Foi	nessa	etapa,	de	formação	de	uma	nova	

classe	homossexual	organizada,	que	o	jornal	Lampião	da	Esquina	(editado	no	Rio	de	Janeiro)	

promovia	a	discussão	sobre	o	indivíduo	adaptado	à	sociedade	sexista,	dentro	dos	padrões	e	

convenções	pré-estabelecidos.		

Regina	 Facchini	 faz	 referência	 ao	 mestrado	 de	 Edward	 MacRae,	 em	 1971,	 que	

"mapeou"	22	grupos	de	homossexuais	organizados	no	Brasil,	sobretudo	no	eixo	Rio-	São	

Paulo	 nesse	 período.	 É	 no	 bojo	 destes	 estudos	 que	 este	 trabalho	 está	 debruçado:	

pretendemos	 também	pensar	os	movimentos	homossexuais	para	 além	das	 fronteiras	do	

sudeste.	

Ainda,	 a	autora	organiza	o	histórico	dos	movimentos	homossexuais	no	Brasil	 em	

três	 etapas.	 A	 primeira,	 entre	 os	 anos	 1970	 e	 1980,	 foi	marcada	 pelo	 antiautoritarismo	

advindo	da	Ditadura	Militar	(1964-1985)	e	pela	politização	da	homossexualidade.	Fez	parte	

desse	momento	o	grupo	paulista	Somos	de	Afirmação	Homossexual,	bem	como	O	Lampião	da	

Esquina.	 Pertence	 também	 a	 essa	 etapa	 os	 primeiros	 encontros	 organizados	 dos	 grupos	

homossexuais,	no	Rio	de	 Janeiro,	em	1979	e	1980,	além	das	primeiras	reivindicações	de	

mudanças	na	Constituição	Federal,	como	a	inclusão	do	respeito	à	“opção	sexual”	–	termo	

usado	pelo	próprio	movimento	no	período,	embora	de	caráter	discutível	posteriormente.	

Essa	luta	foi	encabeçada	pelo	Grupo	Gay	da	Bahia,	o	primeiro	a	surgir	no	Brasil,	em	1980.	

	A	segunda	"onda",	segundo	Facchini,	entre	os	anos	1980	e	1990,	 foi	movida	pela	

luta	 pelos	 direitos	 civis	 dos	 homossexuais,	 pela	 mudança	 da	 sociedade	 e	 pela	

despatologização	da	homossexualidade	(nesse	contexto,	os	problemas	de	combate	à	Aids	

devido	 ao	 grande	 número	 de	 infectados	 pelo	 HIV	 tiveram	 as	 primeiras	 iniciativas	 de	

mobilizações	contra	essa	epidemia,	regidas	por	militantes	gays,	como	reflexo	da	demora	da	

manifestação	do	governo	sobre	o	assunto).	

É	nesse	contexto	que	surge	o	nuances:	grupo	pela	livre	expressão	sexual,	o	primeiro	

grupo	organizado	LGBT	do	Rio	Grande	de	Sul,	com	sede	em	Porto	Alegre.	Anos	antes,	em	

1982,	no	ensejo	do	fim	dos	anos	de	chumbo	e	começo	das	primeiras	conquistas	políticas	da	

comunidade	 LGBT,	 configurava-se	 a	 primeira	 campanha	 que,	 dentre	 suas	 propostas,	

contemplava	 necessidades	 da	 comunidade	 gay	 e	 trans:	 o	 termo	 desobediência	 civil	 foi	

empregado	pela	primeira	vez	pelo	então	 candidato	a	vereador	 José	Carlos	de	Oliveira,	 o	

Zezinho	 (PMDB).	 Via-se,	 então,	 o	 grupo	 marginalizado	 configurado:	 o	 movimento	

homossexual	 gaúcho	 (MHG),	 no	 anseio	 de	 suas	 conquistas	 políticas	 e	 sociais,	 estava	 na	
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iminência	de	se	tornar	efetivamente	uma	militância	organizada	nos	anos	subsequentes;	e	

ter	no	Estado	uma	ferramenta	de	garantia	de	seus	direitos	(GOLIN,	2017).	O	grupo	surgiu	

pela	convivência	de	“uma	fauna	diversa	de	bichas,	saparas,	travas	e	assemelhados”,	na	Casa	

do	Estudante	Universitário	(CEU)	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	(UFRGS).	

Se	o	surgimento	do	nuances	aconteceu	para	dar	força	ao	movimento	LGBT	gaúcho,	

na	busca	por	garantia	de	direitos	e	visibilidade	a	essa	comunidade,	o	Jornal	do	nuances	–	

objeto	de	estudo	deste	trabalho	–	veio,	em	1998,	para	objetivamente	ser	a	voz	do	grupo	gay	

em	meio	à	hegemonia	dos	meios	de	comunicação.	De	acordo	com	Golin	(2017),	na	primeira	

edição	“já	trazíamos	na	contracapa	uma	imagem	pra	lá	de	bafônica,	retratando	uma	pegação	

coletiva	entra	as	bibas”.		

A	 "peste	 Gay",	 um	 acontecimento	 enquanto	 discurso	 que	 extrapola	 o	 tempo	 e	 o	

espaço	(PÊCHEUX,	2015),	como	era	conhecida	a	doença	e	como	era	difundida	pelos	meios	

de	comunicação	de	massa	do	período,	afogou	as	tentativas	de	mobilizações	das	propostas	

de	 libertação	 sexual	 asseguradas	 na	 primeira	 etapa	 de	 lutas	 homossexuais.	 Em	

contrapartida,	 surgem	 as	 mobilizações	 contra	 a	 violência	 e	 a	 discriminação	 que	 a	

comunidade	LGBT	sofria.	

O	 homossexual,	 agora	 estigmatizado	 pela	 doença	 sexualmente	 transmissível,	 era	

alvo	de	insultos,	julgamentos	e	rejeições,	tendo	que	enfrentar	mais	uma	frente	de	batalha:	o	

preconceito	advindo	da	doença,	mesmo	que	esses	indivíduos	em	sua	maioria	não	fossem	

HIV	positivo.	 Se	a	ditadura	militar	deixou	de	 ser	o	 “inimigo”	 comum	que	unia	os	grupos	

homossexuais	brasileiros	em	toda	a	extensão	territorial	do	país,	nesse	momento	o	grande	

elo	entre	eles	passou	a	ser	a	luta	contra	o	estigma	da	Aids:	o	HIV	como	status	de	vida	podia	

desencadear	perda	de	emprego,	negação	de	cuidados	da	saúde,	despejos	de	residência	e	

isolamento	social.	

Segundo	 Facchini	 (2007),	 foi	 nesse	 contexto	 que	 houve	 uma	 participação	 mais	

pertinente	dos	grupos	Gay	da	Bahia	e	do	Triângulo	Rosa	e	Atobá	 (1985-	1988,	no	Rio	de	

Janeiro).	Reflexo	da	queda	do	regime	ditatorial,	houve	uma	dispersão	dos	grupos	que	não	

tinham	mais	 o	 “inimigo	 externo”,	 como	 classifica	 a	 autora,	 e	 isso	 fez	 com	 que	 houvesse	

desunião	entre	eles,	afirmando	que	“o	que	se	chama	de	crise	da	organização,	por	ocasião	da	

epidemia	 do	 HIV/Aids,	 é	 exatamente	 isso:	 ele	 deixa	 de	 se	 concentrar	 em	 suas	 pautas	

anteriores,	[...]	para	uma	demanda	de	fortalecimento	do	próprio	movimento”.	

A	terceira	fase	(década	de	1990	e	anos	2000),	marcada	pela	necessidade	do	combate	

à	 Aids	 e	 outras	 DST's,	 foi	 o	 momento	 de	 maior	 inserção	 das	 pautas	 propostas	 pelas	

organizações	homossexuais	nas	políticas	públicas.	Isso	não	aconteceu	pelo	reconhecimento	

dessa	 classe	 ou	 garantia	 dos	 direitos	 daqueles	 cidadãos,	 mas	 sim	 pela	 luta	 por	

esclarecimento	 do	 que	 seria	 a	 "peste	 gay”	 e,	 como	 consequência,	 de	 possíveis	
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deslocamentos	 de	 sentidos	 em	 discursos	 que	 estigmatizavam	 a	 comunidade.	 Nesse	

contexto,	não	eram	só	as	organizações	homossexuais	que	se	envolviam	na	política	no	âmbito	

da	 saúde	 e	 politização,	mas	 também	 ONG's,	 unidades	 religiosas	 (com	 o	 surgimento	 das	

igrejas	inclusivas),	partidos	políticos	e	estudos	acadêmicos.	

Por	maiores	que	fossem	os	estragos	na	estereotipagem	do	homossexual	advindos	

do	 HIV,	 foi	 pelos	 combates	 diretos	 à	 doença	 que	 a	 discussão	 acerca	 das	 práticas	

homossexuais	abateu	a	invisibilidade	que	existia	até	antes	do	surto.	Como	recupera	Facchini	

(2007):	"Nesse	momento	em	que	surgem	os	primeiros	projetos	de	 lei	à	 favor	de	direitos	

LGBT,	começa	a	se	construir	publicamente	a	ideia	de	LGBT	como	sujeitos	de	direitos".	
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REGIMES	DE	VERDADE	E	VIOLÊNCIA:		
O	CORPO	TRANS	NO	CINEMA	
Caio	Ramos	da	Silva1		
	
Palavras-chave		
Cinema.	Performatividade.	Violência.	Abjeção.	Regimes	de	verdade.			

Introdução	

O	presente	 texto	é	parte	de	nossa	pesquisa	de	mestrado2	que	pretende	mapear	a	

produção	 cinematográfica	 de	 longa-metragem,	 brasileira	 e	 estrangeira,	 incluindo	 aí	

produções	 ficcionais	 e	 documentais	 sobre	 a	 temática	 da	 transgeneridade.	 Nesse	

mapeamento,	 a	 pesquisa	 busca	 observar	 que	 regularidades	 emergem	 do	 material	

examinado.	Assim,	a	partir	desse	material,	deve	ser	possível	também	tangenciar	linhas	de	

fuga	do	modo	como	o	cinema	enforma	os	corpos	trans3.	

Para	percorrer	esse	caminho,	a	pesquisa	adota	um	viés	discursivo,	onde	o	cinema	é	

entendido	como	linguagem	(AUMONT,	2002;	XAVIER,	2005).	Corroborando	com	esse	viés	

está	 a	 tese	 de	 que	 o	 cinema	 é	 uma	 tecnologia	 que	 produz	 os	 corpos	 genereficados	

(LAURETIS,	1987),	no	sentido	em	que	os	produz	discursivamente.		A	produção	discursiva	

dos	corpos	deve	ainda	ser	problematizada	à	luz	de	Foucault	(2015,	2012b)	que	permitirá	a	

esse	trabalho	aprofundar	as	relações	entre	a	produção	discursiva	do	cinema	e	os	regimes	

de	 verdade,	 amparados	pelo	 dispositivo	 saber/poder	 (2015,	 2012a,	 2012b,	 2014).	 Além	

disso,	 busca-se	 interrogar	 a	 constituição	 do	 gênero	 como	 estabilidade	 identitária,	

observando	o	gênero	a	partir	de	uma	perspectiva,	igualmente,	discursiva	a	partir	da	ideia	

de	performatividade	(BUTLER,	2012,	1993).	

Da	violência	à	abjeção	

Do	 mapeamento	 empreendido	 por	 essa	 pesquisa	 emergiu	 uma	 transgeneridade	

talhada	 na	 violência	 e	 no	 tensionamento	 das	 margens	 de	 um	 regime	 de	 verdade	 que	

abjetifica	 o	 corpo	 trans.	 Das	 regularidades	 que	 se	 sobressaíram,	 duas	 serão	 destacadas	

																																																													
1	Mestrando	do	PPGCOM	–	UFRGS,	na	linha	de	Cultura	e	Significação,	orientando	do	Professor	Dr.	Alexandre	
Rocha	da	Silva.	
2	Referente	à	minha	dissertação	de	mestrado	em	andamento	junto	ao	Programa	de	Pós-graduação	em	
Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul.	
3	 Critérios	 levados	 em	 conta	 nessa	 pesquisa:	 marcadores	 físicos,	 tais	 como	 a	 realização	 da	 cirurgia	 de	
redesignação	sexual	(considerando	aqui	que	o	procedimento	se	deu	em	concordância	com	o	desejo	ou	escolha	
da	personagem),	a	recusa	da	personagem	em	identificar-se	com	o	gênero	designado	no	nascimento,	a	adoção	de	
uma	identidade	social	e	pública	oposta	ao	gênero	atribuído	ou,	ainda,	o	desejo	e/ou	intento	da	personagem	em	
realizar	mudanças	anatômicas,	cirúrgicas	nesse	sentido.	
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nesse	 texto:	a	violência,	como	consequência	da	exposição	de	um	corpo	que	desarticula	a	

coerência	 normativa	 do	 gênero	 (BUTLER,	 2012)	 e,	 também,	 de	 uma	 persistente	 fricção	

entre	desejo	e	abjeção	em	relação	aos	corpos	trans.	

As	 regularidades	 revelam	 o	 funcionamento	 da	 heteronormatividade	 como	 uma	

matriz	 reiterativa	das	normas	de	gênero.	A	 reiteração	das	 regularidades	produzidas	por	

essa	matriz	as	institui	como	um	modelo	estável,	um	regime	de	verdade	que	constrange	o	

modo	como	o	corpo	trans	torna-se	inteligível.	Subjacente	a	esse	regime	de	verdade,	no	caso	

específico	dos	corpos	trans,	está	os	termos,	saberes	e	discursos	da	medicina	e	biologia.	Esses	

campos	do	saber	são	 igualmente	produzidos	historicamente	como	saberes	autorizados	a	

designar	 os	 corpos,	 o	 gênero	 e	 o	 sexo.	 Como	 consequência,	 o	 genital	 e	 a	 anatomia	 se	

estabelecem	 como	 índices	 inequívocos	 na	 definição	 de	 gênero	 e	 sexo	 e,	 também,	 da	

coerência	entre	ambos.	A	tentativa	de	transgressão	ou	desestabilização	dessa	coerência,	no	

escopo	desse	trabalho,	é	punida	com	violência.		

Em	relação	à	violência,	foram	analisadas	as	produções	Meninos	não	Choram,	1999	e	

Tomboy,	 2011.	 Ambos	 os	 filmes	 são	 sobre	 personagens	 que	 assumem	 uma	 identidade	

masculina	embora	lhes	tenha	sido	atribuído	o	gênero	feminino	ao	nascer.	E,	embora	sejam	

filmes	em	que	a	intensidade	da	violência	é	muito	distinta	em	sua	expressão,	pois	a	violência	

em	Tomboy	não	tem	a	mesma	brutalidade	que	em	Meninos	Não	Choram,	ela	é	consequência	

de	um	mesmo	movimento	de	exposição	de	uma	suposta	verdade	do	corpo,	que	nesse	caso,	

é	denunciada	pelo	genital.	Por	exemplo,	em	ambos	os	filmes,	há	uma	cena	análoga	em	que	a	

personagem	 feminina	 que	 desenvolveu	 afeição	 pelo	 personagem	 trans	 é	 inquirida	 e	

constrangida	a	verificar	o	genital	desse	personagem.	

A	 verdade	 atestada	 por	 esse	 genital	 em	 desencontro	 à	 expressão	 de	 gênero	 de	

ambos	os	protagonistas,	desencadeia	a	violência	física	inscrita	no	tapa	que	a	mãe	desfere	

contra	o	rosto	do	protagonista	de	Tomboy,	ao	saber	que	a	criança	assumiu	uma	identidade	

masculina	e	pelo	espancamento,	estupro	e,	por	fim,	assassinato	do	protagonista	em	Meninos	

Não	Choram.	

A	violência	é	a	resposta	ao	desencontro	e	à	desobediência	do	corpo	trans	em	relação	

às	normas	do	gênero	e	da	sexualidade	fundamentadas	a	partir	de	um	regime	de	verdade	

que	legitima	a	determinação	do	gênero	pelo	genital.	A	exposição	da	suposta	incoerência	do	

corpo	trans	desmascara	a	norma	desencadeando	a	violência.	A	violência	também	sublinha	

uma	tentativa	de	restaurar	a	ordem	dos	gêneros,	 impondo	essa	norma.	Entender,	aqui,	o	

gênero	 enquanto	 ato	 performativo	 é	 fundamental	 para	 entender	 que	 a	 reiteração	

constituinte	da	performatividade	não	apenas	possui	o	efeito	de	apagamento	dos	traços	de	

produção	do	gênero,	naturalizando-o,	como,	ao	mesmo	tempo,	em	um	duplo	gesto	(BUTLER,	

1993),	denuncia	a	sua	falibilidade.		
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No	 caso	 de	 Meninos	 Não	 Choram,	 o	 estupro,	 a	 que	 o	 protagonista	 sofre,	 não	 é	

somente	a	resposta	direta	à	desestabilização	da	norma	imposta	aos	corpos.		Mas	também	se	

expressa	como	uma	tentativa	de	restaurar	a	suposta	coerência	entre	anatomia	e	expressão	

gênero.	 O	mesmo	movimento	 é	 operado	 pela	 dupla	 de	 policiais	 que	 o	 interroga	 após	 o	

evento.	Os	termos,	as	palavras,	as	perguntas	utilizadas	são	sempre	no	sentido	de	forçar	a	

esse	corpo	do	protagonista,	o	lugar	que	ele	rejeita,	o	lugar	do	feminino.	Na	sequencia	em	

que	 o	 protagonista	 intercaladamente	 é	 violentado	 e	 depõe	 na	 delegacia	 contra	 seus	

agressores,	 se	 opera	 uma	 interessante	 sobreposição	 entre	 fragmentos	 de	 imagem	 que	

mostram	a	polícia	e	agressores,	reforçando	que	o	protagonista	é	submetido	duplamente	à	

violência,	 tanto	a	 física	quanto	a	 jurídica-institucional	na	 tentativa	de	 impor	a	norma	ao	

corpo	 trans.	 Em	 ambos	 os	 fragmentos	 sustenta-se	 um	 mesmo	 regime	 de	 verdade	 que	

sustenta	que	a	verdade	do	gênero	e	do	sexo	está	no	genital.		

Já	em	Tomboy,	o	tapa	sofrido	pelo	protagonista	não	é	suficiente	para	reestabelecer	

a	ordem	da	verdade	 legitimada	pela	sua	anatomia.	É	preciso	que	esse	desencontro	entre	

gênero	 e	 anatomia	 seja	 denunciado	 publicamente.	 É	 necessário	 desfazer	 a	 identidade	

masculina	do	protagonista	e	assegurar	que	todos	saibam	que	aquela	criança	é,	na	suposta	

verdade	de	seu	corpo,	uma	menina.	Por	 isso	a	mãe	do	protagonista	o	 força	a	colocar	um	

vestido	e	arrasta-o	pela	vizinhança	para	afirmar	a	cada	um	dos	amigos	do	filho	que	aquela	

criança	não	é	um	menino	e	se	chama	Laure.		

No	caso	da	segunda	regularidade,	observou-se	certa	persistência	de	imagens	onde	o	

corpo	 trans	 aparecia	 despido	 e	 configurando	 um	 enquadramento,	 de	 certo	 modo,	

recorrente.	A	nudez	do	corpo	trans	compunha	uma	centralidade	nos	quadros	impondo	um	

questionamento.	 Algo	 parecia	 querer	 emergir	 desse	 enquadramento	 do	 corpo	 trans	

desnudo,	essa	nudez	aponta	de	algum	modo	para	o	desejo?	Ou	apenas	evidencia	o	abjeto	

nesses	corpos?	

De	 acordo	 com	 Mulvey	 (1983),	 o	 olhar	 já	 é	 um	 exercício	 do	 desejo.	 A	 autora	

identifica,	desse	modo,	um	dos	princípios	operados	pelo	cinema:	a	separação	radical	entre	

sujeito	 e	 objeto.	 O	 cinema	 assume	 uma	mesma	 perspectiva	 que	 se	 impõe	 sempre	 como	

privilegiada,	a	masculina.	Se	o	olhar	masculino	se	consolida	como	privilegiado,	a	mulher	

passar	a	ocupar	o	lugar	da	objetificação,	sendo	assim,	o	objeto	de	desejo	do	olhar	masculino.		

Já	o	corpo	abjeto,	noção	proposta	por	Kristeva	(1984)	e	Butler	(1993,	2012),	é	um	

algo	que	não	é	sujeito,	nem	objeto.	Nos	dois	filmes	analisados,	sob	esse	aspecto,	Num	Ano	

de	 Treze	 Luas	 (1978)	 e	 Tirésia	 (2003),	 o	 corpo	 abjeto	 é	 aquele	 em	 que	 os	 traços	 de	

feminilidade	vão	se	desfazendo,	à	medida	que	vai	se	desprendendo	de	ambos	os	lugares,	de	

sujeito	e	objeto.	
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Em	 Num	 Ano	 de	 Treze	 Luas,	 o	 diretor	 adota	 estratégias	 de	 posicionamento	 de	

câmera	como	perspectivas	oblíquas	e	utiliza,	 em	muitas	 sequências	 internas,	 também	as	

estruturas	 do	 apartamento	 como	 molduras	 da	 intimidade	 da	 protagonista.	 De	 modo	

análogo,	em	Tirésia,	o	diretor	utiliza	como	moldura	do	olhar,	reiteradamente,	o	buraco	da	

fechadura	 da	 porta	 que	mantém	a	 personagem	 trans	 em	 seu	 cativeiro	 por	 aquele	 que	 a	

observa	e	fetichiza	seu	corpo.	O	olhar	aparece	como	um	exercício	do	prazer,	onde	o	corpo	

trans	 é	 objetificado	 pelo	 olhar	 que	 o	 deseja.	 A	 moldura	 da	 intimidade,	 a	 partir	 dessas	

estratégias	de	câmera,	parece	assumir,	 em	ambos	as	produções,	uma	perspectiva	voyeur	

reforçando	a	ideia	de	há	alguma	ordem	de	desejo	em	relação	a	esses	corpos.	

	No	 entanto,	 esse	 desejo	 é	 repetidamente	 tensionado	 por	 um	 corpo	 cuja	 forma	

definha-se	pela	passagem	do	tempo,	no	caso	de	Num	Ano	de	Treze	Luas,	ou	pela	privação	

de	 hormônios,	 no	 caso	 de	Tirésia.	 Em	ambos	 os	 filmes,	 os	 corpos	 das	 protagonistas	 são	

expelidos	de	modo	violento	da	ordem	do	desejo	à	medida	que	os	 traços	de	 feminilidade	

definham.	Dando	a	ver	traços	cada	vez	mais	masculinizados,	esse	corpo	trans	também	se	

impõe	 como	 uma	 ameaça	 à	 heteronormatividade	 e	 desestabiliza	 o	 modelo	 do	 olhar	

observado	 por	 Mulvey	 (1983)	 que	 pressupõe	 sempre	 uma	 perspectiva	 masculina	 que	

objetifica	o	corpo	feminino.	Nesse	sentido,	tanto	em	Tirésia	quanto	Num	Ano	de	Treze	Luas,	

ao	mesmo	tempo	em	que	o	olhar	exercita	uma	forma	de	desejo,	esse	desejo	é	perturbado	

pelo	corpo	indiscernível	da	transgeneridade.	

A	partir	dos	resultados	parciais	da	pesquisa	examinados	até	aqui,	o	questionamento	

que	persiste	diz	respeito	a	outras	estratégias	expressivas	que	possam	efetuar	a	produção	

de	um	corpo	trans	cinematográfico.	O	que	escapa	da	lógica	do	enquadramento	do	desejo	e	

da	violência	nesses	planos?	Quais	as	linhas	de	fuga	da	expressividade	dos	corpos	trans	no	

cinema?	Essa	inquietação	é	o	que	tem	perpassado	nossa	pesquisa	até	o	momento.	
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ATIVISMO,	IDENTIDADE	E	OS	RELATOS	DE	
VIDA	DE	LÉSBICAS,	GAYS,	BISSEXUAIS	E	
TRANS:	UMA	APROXIMAÇÃO	METODOLÓGICA	
AOS	USOS	SOCIAIS	DA	INTERNET	
	
Carolina	Bonoto1		
	
Palavras-chave	
Ativismo.	Internet.	LGBT.	Relatos	de	vida.		
	

“Hoje	em	dia	não	tem	como	ser	LGBT	e	não	ser	ativista,	né?”,	questiona-me	de	maneira	

retórica	 uma	 de	 minhas	 entrevistadas,	 ainda	 no	 primeiro	 contato,	 quando	 respondeu	

afirmativamente	sobre	o	interesse	em	participar	da	pesquisa.	Constituir-se	LGBT	em	uma	

sociedade	imersa	em	normatividades	sexuais	e	de	gênero	representa,	não	raro,	significativa	

influência	nas	 formações	subjetivas	 individuais.	As	 relações	de	poder-saber	 (FOUCAULT,	

2015)	 prescrevem	 a	 normalização	 de	 determinados	 comportamentos	 enquanto	

marginalizam	 outros,	 provocando	 intensos	 efeitos	 regulatórios	 nas	 experiências	

identitárias.	As	particularidades	do	 contexto	histórico	e	 sociopolítico	edificam	ainda,	 em	

variados	 níveis,	 as	 posições	 de	 indivíduos	 que	 se	 autodeterminam	 como	 ativistas	 do	

movimento	LGBT.	

O	 termo	“ativista”	é	aqui	utilizado	como	o	entendimento	de	um	agente	engajado,	

movido	ideologicamente	às	práticas	concretas,	de	força	física	ou	criativa,	que	visa	desafiar	

mentalidades	 e	 comportamentos	 do	 sistema	 sociopolítico	 e	 econômico,	 e	 é	 tensionado	

dentro	de	um	contexto	de	emergência	das	novas	tecnologias	de	informação	e	comunicação,	

principalmente	a	internet.	As	listas	de	e-mail,	os	fóruns	de	discussão,	os	blogs,	as	petições	

online,	os	canais	no	Youtube,	as	páginas	em	redes	sociais,	entre	tantas	outras,	configuram-

se	 como	 novos	 recursos	 de	 engajamento	 e	 politização	 que	 redesenham	 o	 conjunto	 de	

estratégias	dos	movimentos	sociais	contemporâneos.	

O	mapeamento	das	plataformas	digitais	de	ativismo	LGBT	realizado	no	primeiro	ano	

do	mestrado	indicou,	primeiro,	que	o	movimento	LGBT	tem	expandido	e	complementado	

suas	estratégias	de	ação	através	dos	usos	e	apropriações	da	internet	e,	segundo,	que	estas	

estratégias	compõem	um	cenário	bastante	amplo	não	estruturado	e	não	sistematizado,	uma	

vez	que	a	própria	ideia	de	“o	movimento	LGBT”,	enquanto	unidade,	trata-se	de	uma	tradição	

																																																													
1	Mestranda	no	Programa	de	Pós-graduação	em	Comunicação	da	Universidade	Federal	de	Santa	Maria,	linha	de	
Mídias	 e	 Identidades	 Contemporâneas,	 sob	 orientação	 da	 profa.	 Dra.	 Liliane	 Dutra	 Brignol.	 E-mail:	
c.bonoto@gmail.com.	
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teórica,	sendo	relevante	para	a	pesquisa	em	desenvolvimento	abordar	também	as	inúmeras	

tensões	e	conflitos	existentes	internamente	no	ativismo	pró-LGBT	brasileiro.	Deste	modo,	

minha	 investigação	 faz	 um	 recorte	 na	 relação	 entre	 o	 movimento	 LGBT	 e	 os	 usos	 e	

apropriações	da	internet	no	Brasil	a	partir	do	que	chamo	de	combate	à	LGBTfobia.		

O	termo	indica,	essencialmente,	o	ódio	e	a	aversão	à	homo-bi-transexuais	e	a	todas	

as	 outras	 manifestações	 de	 sexualidades	 não	 hegemônicas	 ou	 de	 expressões	 de	 gênero	

distintas	do	padrão	binário	masculino-feminino.	É,	segundo	o	autor	Daniel	Borrillo	(2009),	

do	 mesmo	 modo	 que	 a	 xenofobia,	 o	 racismo	 ou	 o	 antissemitismo,	 uma	 manifestação	

arbitrária	 que	 consiste	 em	 qualificar	 o	 outro	 como	 contrário,	 inferior	 ou	 anormal.	

Entretanto,	a	utilização	da	palavra	“LGBTfobia”	subsume	algumas	problemáticas.	Há,	por	

um	 lado,	 a	 concepção	 psicológica	 e	 cognitiva,	 vasta,	 principalmente,	 na	 literatura	

antropológica	e	nos	estudos	sobre	diversidade	sexual	e	de	gênero	na	educação,	e,	de	outro,	

a	construção	política	de	categorias	que	faço	propriamente	em	minha	pesquisa.	O	combate	à	

LGBTfobia	 é	 aqui	 tratado	 em	 termos	 de	 diversidade	 de	 representações,	 visibilidade	

midiática,	 empoderamento2,	 estratégias	 de	 mobilização	 política,	 associativismo,	

responsabilização3,	 sociabilidade,	 construções	 identitárias	 individuais	e	 coletivas,	etc.	Ou	

seja,	um	cenário	mais	amplo,	para	além	de	ações	de	enfrentamento	a	discriminação	e/ou	

violência	exclusivamente	material.		

Meu	objeto,	portanto,	situa-se	na	relação	entre:	movimento	LGBT,	usos	sociais	da	

internet	e	combate	à	LGBTfobia,	e	é	desenvolvido	através	dos	relatos	de	vida	de	ativistas	

LGBT.	O	conceito	de	relatos	de	vida	que	utilizo	aqui	é	o	proposto	por	Daniel	Bertaux	(2005)	

e	consiste	em	considerar	a	existência	de	um	relato	de	vida	o	momento	em	que	alguém	conta	

para	outra	pessoa,	seja	esta	pesquisadora	ou	não,	um	episódio	qualquer	de	sua	experiência	

vivida.	No	campo	das	ciências	sociais,	o	relato	de	vida	é	o	resultado	de	uma	forma	singular	

de	 entrevista	 narrativa,	 na	 qual	 o	 investigador	 apreende	 um	 fragmento	 particular	 da	

realidade	 sócio-histórica	 orientado	 a	 captar	 relações	 e	 processos	 sociais	 estruturais.	

Bertaux	(2005)	propõe	o	estudo	dos	relatos	de	vida	a	partir	do	que	chama	de	“perspectiva	

etnosociológica”4.	 Trata-se	 de	 um	 tipo	 de	 investigação	 empírica	 baseada	 no	 trabalho	 de	

campo,	 inspirada	 na	 tradição	 etnográfica	 para	 as	 técnicas	 de	 observação,	 que	 busca	

transpassar	 do	 particular	 para	 o	 geral,	 descobrindo	 dentro	 do	 campo	 observado	

																																																													
2	Do	inglês,	empowerment.	Está	relacionado	à	capacidade	de	indivíduos	e	grupos	desenvolverem	uma	
autoconsciência	emancipatória	sobre	a	dependência	social	e	a	dominação	política,	o	que	implica	a	ampliação	
da	participação	cidadã	no	processo	político	de	tomada	de	decisão.	
3	Termo	traduzido	do	inglês	accountability,	utilizado	com	frequência	por	ativistas	como	referência	às	ações	
conjuntas	do	movimento	LGBT	e	poder	legislativo,	público	e	midiático,	entre	outros.	
4	Segundo	o	autor	o	prefixo	etno	não	se	refere	aos	fenômenos	de	etnicidade,	mas	sim	à	coexistência	dentro	de	
uma	mesma	sociedade	de	mundos	sociais	que	desenvolvem	cada	um	sua	própria	subcultura	(BERTAUX,	2005,	
p.	16).	
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mecanismos	sociais	que	poderiam	se	apresentar	da	mesma	forma	em	múltiplos	contextos	

similares.		

A	escolha	de	abordar	este	objeto	a	partir	das	percepções	de	ativistas	se	traduz	no	

desejo	de	centralizar	os	agentes	envolvidos	nesta	relação	e	se	justifica	na	lacuna	encontrada	

na	 revisão	 de	 literatura	 dos	 estudos	 em	 comunicação	 sobre	 gêneros	 e	 sexualidades	 não	

normativas	quanto	ao	protagonismo	dos	sujeitos	LGBTs	e,	ainda	mais	especificamente,	em	

suas	 interações	 com	 a	 internet.	 Outra	 razão	 fundamental	 é	 a	 potencial	 relevância	 de	

investigar	meu	objeto	 sem	 restrições	 geográficas	 e	dentro	do	 amplo	 contexto	brasileiro.	

Destaco,	porém,	que	a	decisão	de	não	investigar	os	usos	da	internet	no	combate	à	LGBTfobia	

por	um	grupo5	LGBT	singular	ou	plataforma	digital	específica	estabelece,	de	pronto,	uma	

série	de	problemáticas	metodológicas	a	esta	pesquisa6.	

O	 intuito	de	compreender	a	organização	e	mobilização	de	ativistas	no	combate	à	

LGBTfobia	 através	 da	 internet	 exigiu	 experimentação	 contínua	 de	 estratégias	

metodológicas,	 revisão	 de	 conceitos	 e	 reordenamento	 teórico.	 Este	 percurso	 (ainda	 em	

andamento)	está	marcado	por	três	eixos	centrais:	a	pesquisa	teórica,	em	que	tensiono	os	

conceitos-chave	 desta	 investigação	 com	 as	 categorias	 estabelecidas	 prévia	 e	

posteriormente,	 a	 pesquisa	 exploratória,	 onde	 são	 mapeadas	 as	 principais	 redes	 de	

articulações	do	movimento	LGBT,	essencial	para	a	seleção	de	entrevistadas	e	entrevistados;	

e	a	pesquisa	empírica,	através	da	qual	as	categorias	de	análise	foram	elencadas.	

Após	o	levantamento	de	redes	de	ativismo	e	das	plataformas	de	ativismo	em	rede	

busquei	por	pontos	possíveis	de	intersecção	visando	contemplar	uma	maior	quantidade	de	

nós	deste	mapeamento,	tendo	em	vista	o	número	de	interlocutores	pré-estabelecido	(entre	

seis	e	oito)	no	limite	de	exequibilidade	da	pesquisa.	Assim,	entrevistei	uma	mulher	lésbica	

cis;	três	homens	gays	cis;	uma	mulher	bissexual	cis;	um	homem	transexual	heterossexual;	

uma	 mulher	 travesti	 heterossexual	 e	 uma	 pessoa	 identificada	 como	 gênero	 fluído.	 Foi	

imperativo	 uma	 composição	 de	 entrevistados	 que	 contemplasse	 a	 multiplicidade	 de	

segmentos	 representados	 na	 sigla	 LGBT.	 Adianto,	 entretanto,	 duas	 limitações	 em	 tal	

conjunto:	 primeiro,	 apenas	 uma	 pessoa	 negra	 e	 apenas	 uma	 pessoa	 indígena	 foram	

																																																													
5	Adoto	aqui	a	denominação	de	grupos	para	me	referir	aos	múltiplos	formatos	organizacionais	presentes	no	
interior	do	movimento	LGBT	por	ser,	segundo	o	clássico	trabalho	de	Regina	Facchini	(2002),	a	autorreferência	
frequentemente	utilizada	pelos	coletivos	que	formam	esse	movimento.	
6	Importante	clarificar,	entretanto,	que	não	busco	afirmar	que	esta	seja	a	única,	ou	sequer,	a	mais	adequada	
abordagem	teórico-metodológica	para	refletir	sobre	tal	objeto.	Pesquisas	fundamentais	para	a	literatura	do	
movimento	LGBT	brasileiro	foram	realizadas,	especialmente	nas	áreas	de	Antropologia	e	Ciências	Sociais,	
através	de	laboriosos	trabalhos	de	campo	em	organizações	específicas,	como	foram	os	trabalhos	de	MacRae	
(1990),	sobre	o	Somos,	de	Andrade	(2002),	sobre	o	Grupo	Arco-Íris,	de	Facchini	(2002),	sobre	o	Corsa,	de	
Fernandes	(2007),	sobre	o	Cellos,	de	Barroso	(2007),	sobre	o	Nuances,	entre	outros	mais.	No	Brasil,	as	
organizações	LGBT	mais	consolidadas	atuam,	principalmente,	focadas	em	ativismo	jurídico	e,	de	modo	mais	
geral,	na	busca	por	mudanças	culturais.	Atuações	estas	que	perpassam,	sem	dúvida,	pelo	ativismo	online	e	
também	pelo	midiático,	mas	não	de	maneira	equivalente.		
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entrevistadas.	 Segundo,	 grande	 parte	 da	 composição	 possui	 perfil	 socioeconômico	 de	

estrato	social	médio,	ainda	que	meu	objetivo	inicial	fosse	uma	composição	mais	equilibrada	

em	recortes	de	geração,	classe	e	raça/etnia.	Quanto	à	configuração	territorial,	dois	ativistas	

moram	Porto	Alegre,	no	Rio	Grande	do	Sul,	dois	na	cidade	de	São	Paulo,	em	São	Paulo,	um	

em	Uberlândia,	Minas	Gerais,	uma	em	Niterói	e	duas	na	cidade	do	Rio	de	 Janeiro,	Rio	de	

Janeiro.	A	escolha	destas	cidades	deve-se	exclusivamente	ao	fato	de	serem	onde	residem	os	

interlocutores	que	selecionei.	

De	acordo	com	Bertaux	(2006),	o	relato	de	vida	se	materializa	em	uma	narração	e,	

portanto,	a	construção	da	entrevista	deve	ser	dirigida	a	sua	obtenção.	É	oportuno	frisar	que	

optei	 pela	 realização	 de	 três	 entrevistas	 em	 profundidade	 com	 cada	 ativista.	 Esta	

abordagem	 deliberada	 tem	 razões	 práticas	 e	 teóricas	 específicas:	 cobrir	 um	 período	

temporal	mais	extenso,	que	 intensifique	o	enlace	estratégico	das	entrevistas	ao	contexto	

sociopolítico7	 atual	 e,	 também	permitir	 aos	 entrevistados	 que	 revisitem,	 recontem	 e	 até	

alterem	 suas	 narrativas	 de	 vida,	 uma	 vez	 estabelecido	 que	 estas	 não	 sejam	 estáveis	 ou	

lineares.	Assim,	as	entrevistas	em	profundidade	foram	norteadas	por	três	eixos	centrais:	(1)	

narrativas	de	identidade;	(2)	usos	dos	meios	de	comunicação	e	internet;	e	(3)	ativismo	LGBT	

em	rede.	E,	então,	subdivididas,	respectivamente,	nas	categorias:	(1)	identidades	sexuais,	

identidades	 de	 gênero,	 identidades	 interseccionais,	 empoderamento	 e	 resistência;	 (2)	

visibilidade	midiática,	representações	e	estereótipos	e	relacionamentos	e	sociabilidade;	e	

(3)	 organização	 em	 redes	 e	 associativismo,	 participação	 política,	 conflitos	 político-

midiáticos,	reconfigurações	do	espaço	público	e	denúncias	de	violência	e	discurso	de	ódio.	

Durante	o	percurso	da	pesquisa	que	apresentei	até	esse	momento,	fui	interpelada	

por	um	inquietante	questionamento	que,	agora,	acompanha-me	já	há	algum	tempo:	o	que	

pode	 fazer	um(a)	ativista	LGBT	no	Brasil?	Mais	especificamente,	o	que	pode	 fazer	um(a)	

ativista	 a	 partir	 dos	 usos	 da	 internet?	 Ao	 longo	 do	 processo	 de	 construção,	 tal	

questionamento	 desdobrou-se	 em	 outros	 tantos.	 São	 suficientes	 as	 categorias	 elencadas	

para	 debater	 o	 ativismo	 LGBT	 em	 rede	 no	 Brasil?	 Está	 claro	 o	 papel	 das	 TICs	 no	

desenvolvimento	de	novas	estratégias	de	ação	e	mobilização	do	movimento	LGBT?	Refletir	

sobre	 o	 processo	 metodológico,	 tateando	 um	 terreno	 em	 reconhecimento,	 permite	 a	

construção	 de	 um	 percurso	 próprio	 que	 atenda	 a	 complexidade	 do	 objeto	 de	 pesquisa	

proposto.	
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JORNALISMO	E	GÊNERO:	UMA	ARTICULAÇÃO	
ENTRE	CIBERATIVISMOS	FEMINISTAS	E	
NOVAS	PRÁTICAS	JORNALISTÍCAS	
Francielle	Esmitiz1		
	
Palavras-chave		
Jornalismo.	Feminismo.	Ciberativismo.		
	

Com	o	crescimento	da	internet	e	do	uso	dos	sites	de	redes	sociais	(RECUERO,	2009),	

o	feminismo	vem	ganhando	espaço	e	mobilizando	debates	em	favor	da	igualdade	de	direitos	

entre	homens	e	mulheres,	procurando	desconstruir	a	ideia	do	que	se	acredita	ser	mulher	e	

seu	lugar	no	mundo,	disseminando	que	os	papéis	sociais	tanto	masculinos	quanto	femininos	

são	práticas	culturais	construídas	(LOURO,	1997).		

O	 ano	 de	 2015	 possibilitou	 através	 dos	 sites	 de	 redes	 sociais	 a	 emergência	 de	

diversos	 ciberacontecimentos	 (HENN,	 2014)	 em	 torno	 de	 pautas	 feministas	 que	 se	

espalharam	(JENKINS	et	al,	2014)	pelas	 redes	digitais	através	de	 campanhas	e	hashtags.	

Discussões	em	torno	da	questão	do	aborto,	sobre	os	assédios	sofridos	pelas	mulheres	na	

infância	 e	 campanhas	 denunciando	 comportamentos	 machistas	 cotidianos,	 ganharam	

espaço	na	rede	na	busca	por	empoderar	as	mulheres	e	conscientizá-las	sobre	o	machismo	

enraizado	na	sociedade2;	o	que	gerou	um	aumento	nas	buscas	por	termos	como	feminismo	

e	empoderamento	no	Google3,	de	86,7%	e	354,5%,	respectivamente.	

Este	texto	é	um	recorte	do	meu	projeto	de	pesquisa4,	que	busca	compreender	como	

se	 dá	 a	 produção	 de	 conteúdo	 de	 coletivos	 midiáticos	 (AQUINO	 BITTENCOURT,	 2016)	

feministas,	tendo	como	foco	os	estudos	de	gênero/feministas	(SCOTT,	1995;	LOURO,	1997;	

GARCIA,	2015,	CRENSHAW,	2004)	e	os	ciberativismos	(CASTELLS,	2013;	MALINI;	ANTOUN,	

2013;	 GOHN,	 2014)	 para	 entender	 como	 os	 ciberativismos	 feministas	 impactam	 e	

reconfiguram	(novas)	práticas	jornalísticas.	Os	tensionamentos	entre	ciberacontecimentos	

(HENN,	 2014),	 produção,	 circulação	 e	 recirculação	 jornalística	 (ZAGO,	 2013)	 são	

importantes	para	entender	como	mobilizações	em	rede,	através	dos	sites	de	redes	sociais	

(RECUERO,	2009),	alcançam	visibilidade,	gerando	disputas	de	sentidos	entre	os	atores	da	

																																																													
1Mestranda	no	Programa	de	Pós-graduação	em	Ciências	da	Comunicação	da	Unisinos	na	Linha	de	Linguagens	e	
práticas	jornalísticas	sob	orientação	do	professor	Doutor	Ronaldo	Henn	
2	Pesquisas	realizadas	pela	autora	enquanto	bolsista	de	Iniciação	Científica	no	período	de	2014	a	2016.	
3Estudo	realizado	pelo	Think	Olga	com	base	em	menções	quantitativas	em	eventos	pontuais	de	2015.	Fonte:	
http://thinkolga.com/2015/12/18/uma-primavera-sem-fim/	Acesso	em	01/11/2016	
4	Esta	pesquisa	está	em	processo	inicial.	
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rede,	 sendo	 apropriadas	 pelo	 jornalismo,	 causando	 transformações	 não	 só	 nas	 suas	

dinâmicas,	mas	também	na	cultura	contemporânea.		

NOVAS	PRÁTICAS	JORNALÍSTICAS	

Os	 ciberacontecimentos	 (HENN,	2014)	 são	acontecimentos	 tramados	em	sites	de	

redes	sociais	(RECUERO,	2009;	2014),	que	com	as	novas	possibilidades	tecnológicas	altera	

os	modos	de	constituição	do	acontecimento.	Segundo	o	Henn	(2014),	acontecimentos	são	

singularidades	que	geram	rupturas,	transformações	e	produção	de	sentido.	

É	 a	 partir	 da	 relação	 entre	 signo,	 objeto	 e	 interpretante	 que	 Henn	 entende	 os	

processos	jornalísticos	como	materializações	de	semioses,	entendendo	o	objeto	semiótico	

como	o	acontecimento,	que	ao	ser	 transformado	em	narrativa	 jornalística	e	narrado	por	

atores	 e	 atrizes	 sociais,	 torna-se	 signo.	 As	 redes	 digitais	 modificam	 algumas	 dessas	

processualidades,	dando	maior	protagonismo	a	atores	e	atrizes	sociais	nas	semioses	que	se	

desdobram	em	torno	de	um	acontecimento	(HENN;	OLIVEIRA,	2015).	

A	constituição	dos	ciberacontecimentos	perpassa	por,	pelo	menos,	três	dimensões:	

os	 processos	 transnarrativos	 e	 hipermidiáticos,	 construídas	 pelos	 atores	 sociais,	 a	

reverberação	 ou	 espalhamento,	 que	 assim,	 constrói	 novas	 narrativas	 em	 torno	 de	 um	

determinado	 acontecimento	 e	 o	 surgimento	 de	 outras	 formas	 de	 acontecer	 que	 se	

engendram	em	cenários	de	conexões	altamente	complexas	(HENN,	2014,	p.17).	A	dimensão	

dos	processos	transnarrativos,	a	partir	da	convergência	(JENKINS,	2009),	permite	inúmeros	

desdobramentos,	permitindo	que	os	meios	interajam	entre	si;	por	exemplo,	um	livro	que	

vira	filme	e	que	ganha	novas	narrativas	em	um	jogo	de	videogame.		Já	com	a	hipermídia,	os	

meios	 se	 misturam.	 A	 reverberação	 ou	 espalhamento	 se	 dá	 a	 partir	 da	 circulação	 que	

determinado	conteúdo	desenvolve	na	rede	através	dos	atores	sociais,	ganhando	visibilidade	

(RECUERO,	2009)	e	se	legitimando	através	de	sistemas	complexos	que	motorizam	pautas	

jornalísticas,	construindo,	assim	os	ciberacontecimentos	(HENN,	2014).	

A	 partir	 disso,	 é	 possível	 pensar	 o	 ciberacontecimento	 como	 produto	 das	 redes	

sociais	digitais,	das	atividades	dos	muitos	atores	sociais	que	dela	fazem	parte,	das	diversas	

dinâmicas	 que	 vêm	 transformando	 a	 sociedade	 e	 o	 jornalismo.	 Dentro	 dessas	 novas	

dinâmicas,	a	recirculação	jornalística	(ZAGO,	2010;	2013),	de	certo	modo,	complementa	o	

processo	do	ciberacontecimento;	ela	é	uma	forma	dos	atores	se	envolverem	no	processo	

jornalístico	 contribuindo	 para	 o	 espalhamento	 das	 informações:	 ao	 comentar	 a	 notícia,	

fazem	 com	 que	 o	 acontecimento	 recircule	 e	 ganhe	 ainda	 mais	 visibilidade.	 Enquanto	 o	

ciberacontecimento	 é	 um	 acontecimento	 que	 tem	 origem	 nos	 sites	 de	 redes	 sociais	 e	 é	

apropriado	pelo	jornalismo	pautando	notícias,	a	recirculação	é	o	processo	inverso	onde	os	

atores	 comentam	e	 compartilham	um	acontecimento,	 uma	notícia,	mobilizando	 a	 rede	 e	
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fazendo	 recircular	o	 conteúdo/notícia	por	meio	do	 espalhamento	 (JENKINS	et	 al,	 2014).	

Assim	como	nem	todos	os	acontecimentos	são	ciberacontecimentos,	nem	sempre	ocorrerá	

a	recirculação,	pois	“há	noticias	que	são	lidas	e	esquecidas,	e	outras	que	serão	lembradas,	

tuitadas,	retuitadas	e	comentadas	por	dias	a	fio	em	sites	de	redes	sociais”	(ZAGO,	2013,	p.	

225).	

De	acordo	com	Primo	 (2013),	 a	 circulação	midiática,	 entre	as	décadas	de	1960	e	

1980,	 estava	 disponível	 apenas	 àqueles	 que	 tinham	 como	 subsidiar	 os	 caros	 meios	 de	

produção,	hoje	com	as	novas	tecnologias	de	comunicação,	a	liberdade	de	expressão	pode	

ser	maximizada	por	meio	das	mídias	digitais.		

Coletivos	midiáticos	 (AQUINO	BITTENCOURT,	2016),	 são	grupos	de	pessoas,	que	

por	meio	 dos	 sites	 de	 redes	 sociais,	 plataformas,	 dispositivos	móveis	 e	 de	 comunicação	

digital,	produzem	e	fazem	circular	conteúdos	de	forma	independente	da	mídia	massiva,	o	

que	 não	 significa	 que	 não	 reproduzam,	 em	 alguns	 momentos,	 lógicas	 massivas.	 Esses	

coletivos	 se	 utilizam	 das	 tecnologias	 da	 comunicação,	 da	 cultura	 da	 participação	 e	 da	

convergência	(JENKINS,	2009)	para	desenvolverem	suas	atividades,	e	em	muitas	situações,	

atuam	de	forma	(ciber)	ativista,	como	nos	casos	de	coletivos	midiáticos	feministas,	que	se	

apropriam	das	dinâmicas	da	rede	para	informar,	debater	e	visibilizar	pautas	feministas.		

O	 IMPACTO	 DO	 CIBERATIVISMO	 FEMINISTA	 NAS	 NOVAS	 PRÁTICAS	

JORNALÍSTICAS	

Em	vários	momentos	da	história	podem	ser	observadas	ações	contra	a	opressão	de	

mulheres,	entretanto	ao	falar	de	feminismo	como	movimento	social	organizado	reporta-se	

ao	século	XIX	no	Ocidente	(LOURO,	1997).	O	termo	feminismo	surgiu	nos	Estados	Unidos,	

em	1911,	quando	escritoras	e	escritores	passaram	a	utilizá-lo	no	lugar	de	movimento	das	

mulheres	(GARCIA,	2015).	

O	 feminismo	 pode	 ser	 entendido	 como	 um	 movimento	 social/teórico	 que	 se	

desdobra	 sobre	 as	 questões	 das	 mulheres,	 compreendendo	 como,	 historicamente	 elas	

foram,	e	ainda	são,	oprimidas	pelos	seus	marcadores	sociais,	como	o	gênero,	a	raça	e	a	classe	

(GARCIA,	2015)5.	

Através	dos	ciberativismos	e	dos	coletivos	midiáticos	os	movimentos	feministas	tem	

alcançado	visibilidade	e	propiciado,	por	meio	dos	sites	de	redes	sociais,	que	o	debate	em	

torno	das	questões	das	mulheres	ganhe	pauta	e	espaço.			

																																																													
5Não	 se	 desconsidera,	 aqui,	 o	 feminismo	 interseccional,	 que	 passou	 a	 entender	 que	 a	 mulher	 negra	 sofre	
opressões	específicas	em	determinadas	sociedades.	(CRENSHAW,	2004).	
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O	 desejo	 de	 mudança	 dos	 movimentos	 sociais	 em	 rede,	 expressos	 através	 dos	

ciberativismos	e	a	possibilidade	que	as	novas	tecnologias	disponibilizam	para	que	cada	vez	

mais	 pessoas	 sintam-se	 à	 vontade	 para	 produzir	 informação	 e	 conteúdo,	 dando	

oportunidade	 de	 fala	 àqueles	 que	 não	 tinham	 sua	 voz	 ouvida	 (GILLMOR,	 2005,	 apud	

MALINI,	ANTOUN,	2013),	vão	transformar	as	dinâmicas	do	jornalismo.	

Concordando	com	a	afirmativa	de	Castells	(2013,	p.8)	de	que	“As	redes	sociais	não	

são	apenas	ferramentas,	mas	modelos	organizacionais,	expressões	culturais	e	plataformas	

específicas	para	autonomia	política”,	duas	ações,	uma	de	um	coletivo	e	outra	de	uma	fanpage	

ciberativista	 feminista,	 protagonizaram	 e	 disseminaram	 pela	 rede	 campanhas	 de	

empoderamento	 feminino	 com	 o	 objetivo	 de	 desconstruir	 o	 machismo	 presente	 na	

sociedade.		O	coletivo	Think	Olga6	e	a	fanpage	Não	me	Khalo7,	são	duas	iniciativas	feministas	

que	procuram,	por	meio	do	conteúdo	publicado,	informar	e	empoderar	mulheres.	No	ano	

de	 2015,	 o	 coletivo	 e	 a	 página	 mobilizaram	 a	 rede,	 e	 transformam	 duas	 hashtags	 em	

ciberacontecimentos	(HENN,	2014).	A	primeira	delas	foi	motorizada	pelo	caso	de	assédio	

sofrido	 pela	 participante	 de	 12	 anos	 do	 Masterchef	 Júnior,	 Valentina:	 a	 hashtag	

#PrimeiroAssédio	 criada	 pela	 Think	 Olga	 em	 outubro	 de	 2015,	 convidando	 o	 público	 a	

relatar	assédios	sofridos	ainda	na	infância.	A	fanpage	Não	Me	Kahlo:	visibilizou	a	hashtag	

#MeuAmigoSecreto,	criada	por	um	grupo	de	feministas,	que	tinha	como	objetivo	denunciar	

comportamentos	 machistas	 diários8.	 Foram	 dois	 acontecimentos	 que	 marcaram	 o	

jornalismo	 não	 só	 pela	 dimensão	 que	 obtiveram,	 mas	 que	 demonstraram	 como	 a	 rede	

produz	acontecimentos	que	impactam	e	transformam	as	dinâmicas	do	jornalismo.	

Em	pesquisa	exploratória	inicial	foram	mapeados	18	coletivos	midiáticos	feministas	

que	 se	 dedicam	 a	 produzir	 e	 espalhar	 conteúdo	 para	 informar	 e	 empoderar	 mulheres.	

Percebi	que	a	maior	parte	deles	utiliza	diversos	canais	de	comunicação,	como	Facebook,	

Twitter,	Instagram,	Youtube,	e	alguns	possuem	site	próprio	como	podemos	ver	na	tabela	

em	 anexo	 no	 apêndice.	 Em	 análise	 inicial,	 é	 possível	 perceber	 que	 eles	 compartilham	

conteúdo	de	outros	coletivos,	trabalhando	em	forma	de	rede,	há	publicações	de	printscreens	

de	posts	escritos	por	atores	dos	sites	de	redes	sociais	que	tem	relação	com	feminismo,	há	

também	publicações	de	notícias	e	textos	que	tratam	da	temática.	

A	 partir	 de	 Veiga	 da	 Silva	 e	 Fonseca	 (2011,	 p.185)	 acredito	 ser	 necessária	 e	

importante	 uma	 comunicação	 com	 papel	 social,	 interessada	 em	 alargar,	 de	 forma	

democrática,	 as	 vozes	 que	 constituem	 os	 discursos	 comunicacionais,	 permitindo-se	

																																																													
6	Ver	mais:	http://thinkolga.com/	
7	Ver	mais:	https://www.facebook.com/NaoKahlo/?fref=ts	
8	Pesquisa	realizada	e	apresentada	pela	autora	na	mostra	de	Iniciação	Científica	da	Unisinos	de	2015.	Disponível	
em:	http://repositorio.unisinos.br/anais/mostra/mostra2016/mostra2016.html#864	
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conhecer	o	diferente,	colaborando	para	significativas	transformações	socioculturais.	Além	

disso,	de	acordo	com	a	autora,	o	jornalismo	em	suas	práticas	internas,	reverbera	uma	série	

de	preconceitos,	refletindo-se	“num	conhecimento	social	e	cultural	que	ensina	ao	mesmo	

tempo	em	que	constrói	realidades”.	

Acreditando	 na	 importância	 de	 uma	 comunicação	 mais	 democrática,	 mais	

cooperativa,	onde	todos	possam	ter	voz,	e	percebendo	que	os	coletivos	midiáticos	buscam	

realizar	 uma	 comunicação	 mais	 inclusiva,	 voltando-se	 também	 para	 a	 prática	 cidadã,	

proponho	um	estudo	para	entender	a	relação	entre	jornalismo	e	ciberativismo	feminista,	

buscando	associá-los	aos	estudos	que	vem	sendo	realizados	na	atualidade	no	campo	das	

questões	de	gênero	e	feminismo	(LOURO,	1997;	SCOTT,	1995;	GARCIA,	2015,	CRENSHAW,	

2004).	
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Hijab.	Poder-saber.	Discurso.	My	Stealthy	Freedom.	Irã.			
	

O	 Irã	 viveu	 uma	monarquia	 autocrática	 corrupta	 e	 autoritária.	 Através	 do	 apoio	

recebido	de	países	da	Europa	e	dos	Estados	Unidos,	a	era	dos	xás	empreendeu	um	processo	

de	ocidentalização	imposta	durante	parte	do	XX.	Tal	configuração	político-social	resultou	

na	indignação	de	diversos	grupos	antagônicos	em	sua	ideologia,	porém	unidos	no	desejo	

por	revolução.	Liberais,	religiosos	e	seculares,	estudantes	e	marxistas	uniram-se	na	maior	

insurgência	popular	já	vista	no	país,	que	teve	seu	estopim	no	ano	de	1979.		

Entre	essas	muitas	ideologias	antagônicas	e	vestindo	o	véu	islâmico	como	bandeiras	

hasteadas	 pela	 liberdade	 iraniana	 (o	 hijab2	 era	 proibido	 por	 lei	 dentro	 da	 política	 de	

ocidentalização	do	governo),	mulheres	marcharam	até	a	vitória	da	revolução	que	depôs	o	

xá.	 Entretanto,	 sua	 movimentação	 iniciou,	 para	 a	 maior	 parte	 delas,	 ainda	 antes	 da	

revolução	e	através	do	estudo	dos	textos	filosóficos	xiitas.	Tais	estudos	buscavam	refletir	

acerca	 da	 atuação	 feminina	 na	 política,	 na	 família	 e	 na	 sexualidade.	 O	 desejo	 era	

ressiginificar	as	novas	leis	dos	xás	(como	o	direito	de	votar,	ser	votada,	divorciar-se	e	tantos	

outros)	 de	 modo	 que	 as	 mudanças	 fossem	 verdadeiramente	 emancipatórias	 e	

empoderadoras.	Ou	 seja,	desejava-se	uma	 liberdade	para	além	dos	parâmetros	 rígidos	e	

imperialistas	impostos	até	então.		

Nesse	contexto,	grande	número	de	mulheres	(religiosas	ou	não)	abraçaram	o	Islã	

como	 resposta	 política	 ao	 xá	 e	 alternativa	 segura	 diante	 das	 incertezas	 do	 ambiente	

revolucionário.	Assim	também	o	fez	a	sociedade	como	um	todo	que,	após	depor	o	xá	Reza	

Pahlavi,	colocou	no	poder,	como	líder	supremo,	o	Aiatolá	Khomeini,	um	dos	grandes	líderes	

da	oposição,	sendo	instalado	um	Estado	Islâmico	no	qual	as	leis	são	baseadas	nas	premissas	

do	Corão	e	na	Sunnah	do	Profeta,	a	chamada	Sharia.	

Paralelo	a	isso,	todavia,	uma	série	de	medidas	de	repúdio	ao	ocidente	foi	instalada	

e,	em	tal	cenário,	a	regra	era	clara:	ou	era-se	a	favor,	ou	contra	a	revolução.	Essa	lógica	teve	

																																																													
1	Mestranda	no	Programa	de	Pós	Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul,	linha	3	–	Cultura	e	significação	–,	orientada	por	Alexandre	Rocha	da	Silva.	
2	No	Islã,	o	hijab	é	vestuário	que	permite	a	privacidade,	a	modéstia	e	a	moralidade,	composto,	dentre	outras	
coisas,	pelo	véu.	
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grande	impacto	sobre	as	mulheres	que	passaram	a	sofrer	novas	restrições.	A	mais	visível,	o	

uso	compulsório	do	hijab	que,	de	símbolo	emancipatório	transfigurou-se	(para	algumas)	em	

adição	 imposta,	 pois,	 nessa	 trama	 de	 poder,	 as	 mulheres	 representaram	 o	 rosto	 da	

revolução	–	e	este	rosto	usava	véu.		

Assim	como	para	Reza	Pahlavi,	a	mulher	foi	objeto	a	ser	“liberto”	e	o	desvelamento	

de	seus	corpos	servia	para	simbolizar	uma	certa	“modernização”	do	país;	para	Khomeini,	a	

conduta	moral,	o	“retorno	aos	tempos	do	profeta”	(MENEZES,	2006)		e	o	cobrimento	desses	

mesmos	corpos	era	a	imagem	da	revolução	islâmica	vitoriosa.		

Nesse	 contexto,	 ressaltamos	 que	 uma	 sociedade	 não	 determina	 e	 regula	 apenas	

comportamentos,	mas	também	as	maneiras	como	o	corpo	se	apresenta.	Assim,	é	importante	

problematizar	qualquer	noção	essencialista	que	remeta	a	uma	dada	natureza,	modos	de	ser	

ou	 de	 sentir.	 Nessa	 lógica,	 as	 categorias	 “feminino”	 e	 “masculino”	 referem-se	 a	 todas	 as	

formatações	 e	 construções	 sociais,	 culturais	 e	 linguísticas	 que	 diferenciam	 homens	 de	

mulheres,	“(...)	 incluindo	aqueles	processos	que	produzem	seus	corpos,	distinguindo-os	e	

nomeando-os	como	corpos	dotados	de	sexo,	gênero	e	sexualidade.”	(Meyer,	2004,	P.15)		

John	Scott	(1995)	defende	que	toda	dominação	é	sempre	declarada	como	a	única	

“realidade”	possível	e	a	história	escrita	e	relatada	em	sua	sequência	é	feita	como	se	a	norma	

fosse	produto	de	um	consenso	social,	quando	na	verdade	é	um	conflito.	A	conexão	entre	

regimes	 autoritários	 e	 o	 controle	 das	 mulheres	 é	 conto	 repetido	 e	 que,	 em	 todas	 as	

circunstâncias,	 legitimavam	 seu	 poder	 identificando-o	 ao	 masculino.	 Tal	 regime	 de	

binariedade	é	traduzido	em	leis	que	visam	colocar	as	mulheres	“no	seu	lugar”.		

Na	 maioria	 dos	 casos,	 o	 estado	 não	 tinha	 nada	 de	 imediato	 ou	 nada	
material	 a	 ganhar	 com	o	 controle	 das	mulheres.	 Essas	 ações	 só	podem	
adquirir	um	sentido	se	elas	são	integradas	a	uma	análise	da	construção	e	
da	 consolidação	 de	 um	 poder.	 Uma	 afirmação	 de	 controle	 ou	 de	 força	
tomou	 a	 forma	 de	 uma	 política	 sobre	 as	mulheres.	 Nesses	 exemplos,	 a	
diferença	 sexual	 tem	 sido	 concebida	 em	 termos	 de	 dominação	 e	 de	
controle	de	mulheres.”	(SCOTT.	1995,	p.25	e	26)	

Ou	 seja,	 o	 gênero	 é	 peça	 chave	 no	 entendimento	 das	 relações	 de	 poder,	 pois	 as	

estruturas	 hierárquicas	 estabelecidas	 são	 baseadas	 em	 compreensões	 generalizadas	 de	

uma	 pretensa	 dominação	 “natural”	 do	masculino	 sobre	 o	 feminino.	 Todavia,	 tal	 relação	

precisa	ser	frequentemente	reiterada,	o	que	mostra	que	a	materialização	compulsória	dos	

corpos	(ou	qualquer	amputação	ou	adição	a	eles,	como	a	cerimônia	do	unveiling3	ou	o	hijab	

obrigatório)	 nunca	 é	 totalmente	 completa.	 Em	 outras	 palavras,	 os	 corpos	 nunca	 se	

conformam	 às	 normas.	 Inclusive,	 as	 instabilidades	 e	 possibilidades	 de	 transformação	

marcam	um	efeito	rebote	das	leis	regulatórias	–	a	resistência	intrínseca	ao	poder.	

																																																													
3	Cerimônia	empreendida	pelo	governo	do	Xá	Reza	Pahlavi	proibindo	as	mulheres	de	saírem	às	ruas	de	véu.	
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Assim,	 nos	 diferentes	 momentos	 da	 história	 recente	 do	 Irã,	 a	 resistência	

empreendida	 pelas	 mulheres	 às	 violências	 institucionalizadas	 ou	 os	 microfascismos	

impostos	sobre	elas,	expressa	o	desejo	de	ressignificação	de	si	mesmas.	Ou	seja,	dar	a	ver	

que	se	é	e	se	pode	ser	mais	do	que	aquilo	que	a	normatização	dos	discursos	machistas	(seja	

o	imperialista	ou	o	fundamentaliata)	desejam	conformar.	A	libertação,	nesse	caso,	é	a	que	

nasce	de	uma	exploração	possível	das	fissuras	do	poder	reiterativo	desse	discurso	de	ordem	

sexista	imposto	às	mulheres	iranianas.		

Uma	 das	 grandes	 características	 da	 Sharia,	 todavia,	 é	 sua	 imutabilidade.	 Assim,	

muitas	mulheres	em	desacordo	com	as	restrições	impostas	pelo	regime,	tiveram	de	exilar-

se	em	outros	países.	Para	algumas,	a	necessidade	do	exílio	existe	até	hoje	e	muitas	utilizam	

as	redes	sociais	como	ferramenta	na	divulgação	dos	ocorridos	no	país.	Nesse	contexto,	surge	

em	maio	de	2014	o	movimento	online	My	Stealthy	Freedom4	(Minha	liberdade	fugidia,	em	

tradução	livre),	que	defende	o	direito	individual	de	escolha	de	usar	ou	não	o	hijab	no	Irã.	

Utilizando	uma	página	de	 facebook,	 iranianas	 compartilham	autorretratos	 e	 vídeos	de	 si	

mesmas	sem	o	véu,	muitas	em	espaços	públicos	do	país,	o	que	se	configura	em	infração	da	

lei	que,	por	sua	vez,	é	fiscalizada	por	uma	divisão	especial	do	policiamento,	a	Patrulha	de	

Orientação,	popularmente	conhecida	como	“Polícia	da	Moralidade”.		(MENEZES,	2006)		

Atualmente,	a	página	conta	com	mais	de	1.080.000	curtidas	e	uma	média	de	4	a	5	

postagens	diárias	(KOO,	2016)	que	incluem	autorretratos	sem	o	hijab	tirados	em	espaços	

públicos,	 principalmente	 em	Teerã,	 além	 de	 vídeos	 com	 o	mesmo	 teor.	 Nas	 palavras	 de	

Alinejad,	“Todas	as	liberdades	no	Irã	estão	sob	disfarce	ou,	como	dizemos,	"yavashaki"	–	de	

um	modo	furtivo.	Esses	vídeos	dão	às	mulheres	um	espelho	para	olhar	e	ver	que	não	estão	

isoladas	em	 fazer	 isso.	 Isso	 lhes	permite	 conversar	 com	outras	pessoas	que	as	apoiam	e	

querem	 acabar	 com	 esta	 discriminação.”5	 	 Portanto,	 além	 de	 local	 de	 solidariedade	 e	

compartilhamento,	o	espaço	também	se	tornou	arena	para	outras	reinvindicações,	como	o	

direito	de	viajar	sem	autorização	do	marido,	andar	de	bicicleta,	dançar	ou	cantar	em	espaços	

públicos	 (negados	 às	 mulheres	 por	 lei),	 assim	 como	 criou	 campanhas	 como	 a	 White	

Wednesdays	 (quartas-feiras	 brancas),	 dia	 no	qual	mulheres	 e	 homens	 saem	às	 ruas	 com	

peças	 brancas	 como	 uma	 declaração	 de	 posicionamento	 contrário	 à	 obrigatoriedade	 do	

hijab.		

A	 configuração	 legal	 disciplinadora	 do	 país	 resulta	 em	 números	 expressivos	 de	

interdições	devido	à	transgressão	da	lei	do	hijab	compulsório.	Somente	em	2014,	cerca	de	

3.6	 milhões	 de	 mulheres	 no	 Irã	 foram	 autuadas,	 multadas	 ou	 presas	 pela	 polícia	 da	

																																																													
4	Fb.com/stealthyfreedom	
5	http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/my-stealthy-freedom-women-in-iran-step-up-
hijab-campaign-by-filming-themselves-walking-in-public-with-their-heads-uncovered-10149226.html	
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moralidade	 por	 vestimenta	 inapropriada.	 (KOO,	 2016)	 Tal	 dado	 é	 sintomático,	 pois,	 de	

acordo	com	Deleuze	e	Guattari	(2004),	um	pouco	de	desejo	já	é	suficiente	para	colocar	uma	

sociedade	inteira	em	cheque.	Ou	seja,	o	desejo	é	perigoso,	pois	carrega	em	si	a	potência	de	

desafiar	um	poder	estabelecido	através	de	suas	fissuras.	Assim,	esse	trabalho	trata	dessas	

complexas	 tramas	 de	 poder	 e	 resistência	 que	 agenciam	 os	 discursos	 que	 atravessam	 a	

página	 de	 My	 Stealthy	 Freedom	 a	 respeito	 do	 hijab	 enquanto	 potência	 simbólica,	 mas	

também	 problematiza	 por	 que	 caminhos	 e	 através	 de	 que	 estratégias,	 o	 movimento,	

enquanto	fenômeno	de	comunicação,	dá	a	ver	tais	discursos.	

Ademais,	considerando	que	o	Irã	construiu	uma	história	de	mandos	e	desmandos	no	

que	 diz	 respeito	 às	 mulheres	 e	 sua	 liberdade,	 foram	 diversos	 os	 efeitos	 colaterais	 da	

infinidade	de	medidas	que,	recaídas	sobre	elas,	buscaram	disciplinar	seus	corpos	e	conduzir	

suas	 condutas.	 Nesse	 contexto,	 My	 Stealthy	 Freedom	 é	 mais	 um	 desses	 sintomas,	 não	

devendo	 ser	 supervalorizado	em	 termos	de	 influência	 interna	no	país,	mas	 também	não	

desvalorizado	enquanto	 resultado	de	práticas	micropolíticas.	Em	adição,	 por	mais	que	 a	

bandeira	(com	forte	influência	liberal)	da	“liberdade	de	escolha”	seja	palavra-chave	para	o	

movimento,	 ela	 esbarra	 no	 controle	 da	 bolha	 algorítmica	 da	 referida	 rede	 social,	 que	

engessa	conexões	e	dificulta	a	produção	de	diferença	–	fato	pouco	ou	nada	problematizado	

pelas	integrantes	do	movimento.	Por	fim,	também	é	preciso	problematizar	essa	“mulher”	

que	as	integrantes	do	movimento	desejam	“revelar”	abaixo	dos	hijabs,	no	que	diz	respeito	

aos	 discursos	 que	 encharcam	 sua	 constituição	 e	 o	 quanto	 se	 distancia	 do	 oriente	 e	

aproxima-se	 de	 um	 ideal	 ocidental.	 Pois,	 como	 questiona	 Judith	 Butler	 (2003),	 qual	 a	

necessidade	de	um	sujeito	com	identidade	unificada	na	luta	feminista?	Nesse	sentido,	o	ato	

mais	 libertador	 talvez	 seja,	 no	 lugar	 de	 buscar	 a	 “verdade”	 enquanto	 significado	 de	 um	

corpo,	(...)	definir	as	estratégias	de	poder	imanentes	a	essa	vontade	de	saber.”	(FOUCAULT,	

1985,	p.71)			
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Se	 existe	 algo	 único	 dentre	 os	 aspectos	 físicos	 e	 materiais	 já	 observados	 pela	

humanidade,	essa	originalidade	pode	ser	constatada	na	constituição	da	natureza	terrestre.	

Sim,	existe	ainda	uma	grande	probabilidade	de	existência	de	vida	em	outras	galáxias,	porém,	

dentre	o	universo	que	está	ao	nosso	alcance,	 a	 chance	de	experiência	de	vida,	 tal	qual	 a	

humana,	reside	somente	em	nosso	adorável	planeta	azul.	Esse	equilíbrio	é	garantido	pela	

nossa	atmosfera,	a	qual	se	mantém	aquecida	em	virtude	de	um	efeito	estufa	que	mantém	a	

temperatura	 em	 condições	 habitáveis.	 Assim,	 como	 seres	 humanos	 habitantes	 deste	

planeta,	deveríamos	compreender	que,	se	existe	uma	ordem	a	ser	mantida,	esta	deveria	ser	

a	 do	 equilíbrio	 climático	 da	 Terra	 que	 nos	 proporciona	 as	 condições	 perfeitas	 para	 a	

proliferação	da	vida.		

No	entanto,	 já	 causamos	muito	estrago	a	esse	ambiente	que	habitamos.	Cesde	os	

anos	70,	com	o	acontecimento	do	Earth	Day,	a	Conferência	da	ONU	sobre	Meio	Ambiente	

(realizada	 em	Estocolmo	em	1972)	 e	 a	 publicação	do	 livro	 "Os	Limites	do	Crescimento"	

pelos	 cientistas	 Meadows,	 Meadows	 e	 Randers	 (1972),	 a	 comunidade	 científica	 vem	

alertando	com	bastante	veemência	sobre	os	riscos	das	emissões	exageradas	de	dióxido	de	

carbono	 e	 da	 destruição	 do	 meio	 ambiente.	 Mais	 recentemente,	 em	 2013,	 o	 Painel	

Intergovernamental	das	Mudanças	Climáticas	 (IPCC),	uma	organização	 internacional	que	

reúne	400	cientistas	do	clima,	reafirmou	a	grande	probabilidade	da	ocorrência	de	mudanças	

climáticas	gravíssimas	na	Terra	ocasionadas	em	virtude	dos	resíduos	gasosos	das	práticas	

de	produção	e	consumo	da	humanidade.		

A	 publicidade,	 como	 um	 gênero	 de	 comunicação	 publicitária	 que	 está	 “[...]	

fortemente	engendrado	com	o	sistema	capitalista	e	a	cultura	do	consumo”	(PIEDRAS,	2016,	

p.	247),	surge,	então,	como	elemento	chave	para	suscitar	o	debate	sobre	a	construção	de	

sentidos	de	meio	ambiente	e	sustentabilidade	que	podem	ocorrer	a	partir	de	sua	recepção.	

Piedras	(2009)	explana	que,	apesar	de	ser	uma	forma	de	comunicação	persuasiva	

que	está	intrinsecamente	ligada	à	venda	de	produtos,	a	publicidade	não	se	limita	somente	a	

elementos	 comerciais,	 adicionando	 sentidos	 valorizados	 em	 uma	 determinada	 cultura	

(PIEDRAS,	 2009).	 Por	 conseguinte,	 a	 autora	 destaca	 a	 importância	 de	 compreender	 a	



	

	 318	

publicidade	 em	 sua	 articulação	 com	 o	 social,	 indo	 além	 dos	 aspectos	 econômicos	 e	 de	

mercado,	e	atentando	para	a	autonomia	do	receptor	na	construção	de	sentidos:	

Afinal,	 nada	 garante	 que	 as	 mensagens	 persuasivas	 produzidas	 e	
veiculadas	para	promover	bem	e	marcas	tenham	suas	possibilidades	de	
significação	 restritas	 a	 esse	 objetivo	 prévio,	 dado	 que	 os	 sujeitos	
engajados	na	 recepção	estão	 também	aptos	a	produzir	outros	 sentidos,	
quando	deflagrada	a	sua	apropriação	simbólica	dos	anúncios.	(PIEDRAS,	
2016,	p.	247).	

Sobre	a	trajetória	das	pesquisas	de	recepção	nos	Estudos	Culturais,	os	quais	servem	

de	base	teórica	para	este	trabalho,	Escosteguy	(1998)	retoma	que	elas	se	intensificaram	a	

partir	 da	 publicação	 de	 “Encoding	 and	 decoding	 in	 television	 discourse”	 de	 Stuart	 Hall	

(1973.14),	em	que	discorre	sobre	a	codificação	e	a	decodificação	e	aponta	 três	possíveis	

posições	de	recepção	a	partir	de	sua	pesquisa	no	meio	televisivo:		

[...]	 uma	 posição	 “dominante”	 ou	 “preferencial”	 quando	 o	 sentido	 da	
mensagem	é	decodificado	segundo	as	referências	da	sua	construção;	uma	
posição	 “negociada”	 quando	 o	 sentido	 da	 mensagem	 entra	 “em	
negociação”	com	as	condições	particulares	dos	receptores;	e	uma	posição	
de	 “oposição”	 quando	 o	 receptor	 entende	 a	 proposta	 dominante	 da	
mensagem	 mas	 a	 interpreta	 segundo	 uma	 estrutura	 de	 referência	
alternativa.	(ESCOSTEGUY,	1998,	p.	92)	

Assim,	 para	 pensar	 as	 posições	 que	 os	 receptores	 podem	 assumir	 em	 relação	 às	

mensagens	publicitárias	que	abordam	 temáticas	 ambientais,	 é	 importante	 recapitular	os	

posicionamentos	diversos	sobre	a	sustentabilidade	que	a	esfera	da	produção	publicitária	e	

as	marcas	costumam	assumir.			

Conforme	Utsunomiya	(2010),	a	sustentabilidade	pressupõe	uma	visão	sistêmica,	

que	 leva	 em	 consideração	 aspectos	 econômicos,	 sociais,	 culturais	 da	 sociedade	 humana	

atentando	 para	 uma	 relação	 com	 a	 dimensão	 ambiental	 de	 continuidade	 dos	 recursos	

naturais.	 Para	 Teixeira	 (2017),	 o	 termo	 desenvolvimento	 sustentável	 seria	 uma	

expropriação	 do	 conceito	 de	 sustentabilidade,	 distorcendo	 sua	 lógica	 embrionária	 de	

preservação	e	adicionando	sentidos	positivos	ao	mercado,	visto	que,	na	prática,	esse	tende	

a	 agregar	 as	 empresas	 que	 não	 estão	 dispostas	 a	mudar	 suas	 atividades	 de	 acordo	 com	

lógicas	sustentáveis,	exercendo	somente	ações	ambientais	compensatórias.	Outra	posição	

oposta	 à	 de	 sustentabilidade	 provém	 do	 greenwash,	 uma	 ação	 de	 sustentabilidade	 de	

discurso	que	supõe,	geralmente,	somente	uma	imagem	de	empresa	verde	(UTSONOMIYA,	

2010).	Contudo,	as	marcas	que	se	posicionam	como	sustentáveis	ou	ecológicas,	em	oposição	

à	noção	de	desenvolvimento	sustentável	e	ao	greenwash,	podem	se	valer	desse	fator	como	

argumento	 de	 diferenciação,	 se	 destacando	 entre	 receptores	 que	 se	 identificam	 com	

práticas	de	consumo	que	se	propõe	a	ser	mais	sustentáveis.		
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A	partir	da	existência	dessa	pluralidade	de	possibilidades	de	construções	de	sentido	

sobre	a	sustentabilidade,	indaga-se	sobre	outros	possíveis	desafios	de	investigar	a	recepção	

e	 as	 posições	 dos	 receptores	 da	 publicidade	 que	 envolve	 temáticas	 ambientais.	 Essa	

comunicação	capta	a	atenção	dos	consumidores?	Se	sim,	serão	essas	nuances	dos	conceitos	

de	sustentabilidade	percebidas	por	eles?	É	possível	observar	com	clareza	se	eles	sustentam	

posições	dominantes,	negociadas	ou	opositoras?			

Antes	ainda	dessas	perguntas,	é	preciso	 listar	as	possíveis	 limitações	da	pesquisa	

nessa	temática.	Pesquisadores	como	Lorenzoni	et	al	(2006),	Lowe	et	al.	 	(2006)	e	O’Neill	

(2008)	atentam	para	as	dificuldades	de	pesquisar	problemas	ambientais	como	as	mudanças	

climáticas	 e	 sua	 relação	 com	 as	 práticas	 cotidianas,	 pois	 esses	 tendem	 a	 ser	 temas	

compreendidos	como	impessoais	ou	distantes	temporalmente	dos	entrevistados,	os	quais	

tem	dificuldade	de	enxergar	essa	temática	como	relevante	ou	urgente	em	sua	vida	cotidiana	

atual.		

Outro	 ponto	 de	 dúvidas	 se	 refere	 às	 escolhas	 metodológicas	 e	 delimitação	 da	

pesquisa.	É	possível	investigar	a	recepção	de	toda	publicidade	que	se	relacione	com	o	meio	

ambiente	 ou	 é	 necessário	 elencar	 campanhas	 específicas?	 Seriam	 as	 entrevistas	 em	

profundidade	o	tipo	de	coleta	de	dados	mais	adequado?			

Outro	desafio	encontrado	pelo	pesquisador	diz	respeito	ao	estado	da	arte	restrito.	

De	acordo	com	Piedras	(2014),	o	estado	da	arte	das	pesquisas	de	recepção	de	publicidade	

no	Brasil	não	apresentou	trabalhos	que	abordassem	temáticas	ambientais	até	o	ano	2000,	

o	que	demonstra	a	trajetória	recente	dos	estudos,	os	quais	só	se	iniciaram	após	esse	período.	

Assim,	 este	 trabalho	 percebe	 a	 potencial	 contribuição	 das	 pesquisas	 de	 recepção	 na	

produção	 de	 conhecimento	 sobre	 a	 relação	 entre	 publicidade,	meio	 ambiente	 e	 práticas	

socioculturais	implicadas	diretamente	nos	problemas	ambientais,	mas	percebe	também	os		

diversos	desafios,	principalmente	se	tratando	de	investigar	um	tema	complexo,	que	exige	o	

entendimento	de	questões	 científicas	 e	que	 também	pode	não	 ser	prioridade	na	vida	de	

consumidores	 que	 se	 encontram	 em	 um	 país	 ainda	 em	 desenvolvimento	 e	 com	 tantas	

carências	sociais.	
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O	 presente	 trabalho	 versa	 sobre	 as	 contribuições	 do	 campo	 da	 Educação	 para	 a	

efetividade	da	atividade	 jornalística	no	que	 tange	à	 cobertura	de	meio	ambiente	–	e,	 em	

sentido	complementar,	sobre	o	potencial	educativo	do	Jornalismo	a	partir	do	processo	de	

conscientização	 que	 envolve	 sua	 prática	 e	 o	 seu	 consumo.	 Parto	 do	 entendimento	 do	

Jornalismo	 Ambiental,	 perspectiva	 teórica	 que	 defende	 a	 abordagem	 sistêmica	 dos	

acontecimentos,	sobre	as	atribuições	do	Jornalismo.	Conforme	Bueno	(2008),	três	funções	

básicas	permeiam	o	olhar	e	o	exercício	do	Jornalismo	Ambiental:	a	informativa,	inerente	à	

atividade	 jornalística;	 a	 pedagógica,	 relativa	 ao	 caráter	 educativo	 sobre	 os	 problemas	

ambientais	e	suas	soluções;	e	a	política,	que	prevê	a	mobilização	dos	cidadãos	frente	aos	

fatores	de	degradação	dos	ecossistemas.	

Neste	trabalho,	pretendo	destacar	mais	especificamente	o	segundo	aspecto,	e	opto	

por	 referir-lhe	 como	 educativo.	 Isso	 porque	 também	 busco	 base	 no	 campo	 da	

Educomunicação	e	em	um	de	seus	autores	fundantes,	Paulo	Freire.	Este,	na	obra	Extensão	

ou	Educação?	(1992),	com	primeira	edição	publicada	em	1969,	parte	de	uma	perspectiva	

dialógica	para	defender	uma	ação	educativa	efetiva,	que	leve	à	libertação	do	sujeito.	Freire	

amarra	esta	concepção	à	prática	da	comunicação,	e	é	na	esfera	da	comunicabilidade	–	que	

pressupõe	trocas	entre	sujeitos,	e	não	determinações	verticais,	as	quais	menosprezam	os	

saberes	 tradicionais	 –	 que	 se	 dá	 o	 conhecimento	 humano,	 afirma	 o	 educador.	 A	

Educomunicação,	que	emerge	na	América	Latina	a	partir	do	final	dos	anos	1990,	tem	caráter	

transdiciplinar	 e	 sustenta	 que	 a	 aproximação	 entre	 os	 campos	 da	 Comunicação	 e	 da	

Educação	 se	 dá	 quando	 a	 primeira,	 ao	 incentivar	 as	 relações	 dialógicas,	 permeia	 os	

processos	 educativos	 e	 contribui	 para	 uma	 “educação	 cidadã	 emancipatória”	 (SOARES,	

2000,	p.21).	

Proponho	essa	reflexão	por	conta	da	necessidade	de	convergir	minhas	experiências	

em	pesquisa,	ensino,	extensão	e	exercício	profissional:	tenho	atuação	em	Educomunicação	

desde	2011,	através	de	ações	e	projetos	de	extensão	do	Núcleo	de	Comunicação	Comunitária	

																																																													
1	Jornalista,	doutoranda	na	Linha	2	–	Jornalismo	e	Processos	Editoriais	do	PPGCOM/UFRGS	sob	orientação	da	
Profa.	Dra.	Ilza	Maria	Tourinho	Girardi.	
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da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	(UFRGS)	e,	posteriormente,	em	2013,	como	

ministrante	do	Programa	Mais	Educação	em	escolas	públicas	de	Porto	Alegre;	há	cinco	anos,	

também	faço	parte	do	Grupo	de	Pesquisa	Jornalismo	Ambiental	UFRGS/CNPq	e,	em	âmbito	

profissional,	 do	Núcleo	 de	 Ecojornalistas	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul.	 Vejo	 tais	 filiações	 como	

postura	ideológica	que	não	pode	ser	descolada	da	minha	trajetória	de	pesquisadora,	pois,	a	

partir	de	Cortina	(2005),	me	reconheço	como	sujeito	e	como	cidadã	perpassada	pela	moral.	

E,	de	acordo	com	a	minha	formação	humanista,	tendo	a	concordar,	portanto,	que	“ajudar	a	

cultivar	as	faculdades	(intelectuais	e	sencientes)	necessárias	para	apreciar	os	valores	cidadãos	

é	educar	na	cidadania	local	e	universal”	(Op.	Cit.,	p.173,	grifo	da	autora).	

Dessa	 forma,	 como	 jornalista,	 proponho	 um	 alinhamento	 da	 minha	 pesquisa	 de	

doutorado	 à	 prática	 educativa	 intrínseca	 à	 minha	 profissão.	 Entretanto,	 ainda	 busco	

especificar	 a	 relação	 entre	 Comunicação	 e	 Educação	 prevista	 pela	 Educomunicação,	

direcionando	o	olhar	para	o	exercício	e	o	ethos	do	Jornalismo.	

De	 acordo	 com	 Franciscato	 (2005),	 a	 instituição	 jornalística	 está	 situada	 em	 um	

ambiente	 permeado	 de	 práticas	 sociais	 interiores	 e	 externas	 a	 ela.	 No	 tempo	 presente,	

permeado	 pela	 experiência	 da	 instantaneidade	 em	 novas	 redes	 de	 comunicação,	 que	

“podem	levar	a	mudanças	de	padrões,	procedimentos	e	concepções”	(Op.	Cit.,	p.165)	nas	

estruturas	 e	práticas	 jornalísticas,	 acredito	que	 seja	necessário	disponibilizar	 suportes	 e	

linguagens	 ligados	a	 tais	práticas	e	experiências	a	serviço	do	 fomento	da	cidadania.	 Isso,	

especialmente,	 tendo	 em	 vista	 o	 atual	 contexto	 socioambiental	 do	 Brasil	 e	 do	 mundo.	

Diversos	 retrocessos	 pautados	 pelos	 governos	 municipal,	 estadual	 e	 federal	 tornam	

urgentes	mobilizações	da	sociedade	civil	em	defesa	de	seus	territórios,	direitos	e	condições	

dignas	de	vida2.	

A	Educomunicação	fornece	teoria	e	sugere	práticas	para	a	inclusão	das	comunidades	

em	debates	de	seu	interesse,	estimulando	o	reconhecimento	dos	participantes	como	sujeito	

através	da	produção	de	conteúdo	próprio.	Esta	produção	vai	expressar	seu	olhar	sobre	o	

conflito	ou	situação	em	questão	sem	intermediações	–	mas,	ao	mesmo	tempo,	tratar-se-á	de	

conteúdo	multiplicável,	destinado	à	conscientização	de	sujeitos	externos.	Conforme	Martín-

Barbero	(2000),	para	atingir	o	necessário	diálogo	entre	Cultura,	Comunicação	e	Educação,	

é	 necessário	 ao	 Estado	 implementar	 políticas	 públicas	 de	 longo	 prazo,	 até	 porque	 essa	

intersecção	é	fundamental	para	garantir	a	“viabilidade	da	nação”	(Op.	Cit.,	p.52).	Ele	cita	o	

exemplo	 colombiano,	 mas	 podemos	 assumir	 as	 similaridades	 da	 experiência	 de	 nossos	

																																																													
2	Entre	diversos	impactos	das	decisões	políticas	dos	últimos	anos	para	cá,	é	possível	citar	desde	a	aprovação	e	
sanção	da	Reforma	Trabalhista	-	Lei	nº	13.467/2017	até	o	decreto	da	Presidência	da	República	publicado	no	
mês	 de	 agosto	 para	 extinção	 da	 Reserva	 Nacional	 de	 Cobre	 e	 Associados,	 na	 Amazônia	 –	 posteriormente	
suspenso	pela	Justiça	Federal.	
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vizinhos	 latino-americanos.	 Diante	 de	 tal	 quadro,	 o	 autor	 crê	 na	 emergência	 de	 um	

“ecossistema	comunicativo”	(Op.	Cit.,	p.54),	em	que	novas	formas	de	interação	naturalizam-

se	 através	 das	 tecnologias,	 e	 que	 exige	 uma	 nova	 sensibilidade	 diante	 do	 “ambiente	

educacional	difuso	e	descentrado”	consequente	(Op.	Cit.,	p.54).	Diante	das	demandas	dos	

estudantes	por	autonomia3,	é	preciso,	portanto,	aproveitar	as	contribuições	da	comunicação	

à	 educação	para	descentralizar	 o	 saber	 –	 tendo	 sempre	 em	vista,	 como	assinala	Martín-

Barbero,	a	necessidade	de	tornar	frutíferas	as	iniciativas	desses	estudantes,	e	não	reprimi-

los	anda	mais	no	sistema	tradicional	das	disciplinas.	

O	 que	 proponho	 com	 o	 foco	 na	 abordagem	 jornalística	 é	 intensificar	 o	 caráter	

informativo	das	práticas	de	Educomunicação,	de	forma	a	subsidiar	um	debate	público	cada	

vez	 mais	 qualificado	 e	 participativo,	 que	 aproveite	 as	 potencialidades	 residentes	 nas	

linguagens	 e	 nos	 processos	 midiáticos.	 De	 tal	 maneira,	 a	 partir	 da	 caracterização	 do	

Jornalismo	Ambiental,	mais	especificamente,	como	um	espaço	de	articulação	independente	

de	saberes,	com	a	preocupação	sobre	ambiente	derivado	das	relação	sociedade-natureza	

como	constante	pano	de	fundo.	“O	Jornalismo	Ambiental	é,	antes	de	tudo,	jornalismo	(que	é	

o	substantivo,	o	núcleo	da	expressão)	e	deve	ter	compromisso	com	o	interesse	público,	com	

a	democratização	do	conhecimento,	com	a	ampliação	do	debate”	(BUENO,	2008,	p.111).	

Baseado	 em	 Robert	 Park,	 Franciscato	 alude	 ao	 produto	 jornalístico	 como	

“documento	público”	(2005,	p.169),	parte	do	interesse	da	sociedade	em	geral	e	que	por	ela	

pode	 ser	 apropriado.	 Entre	 os	 critérios	 de	 noticiabilidade	 destacados	 pelo	 autor,	 a	

atualidade	 tem	 relevância	 por	 representar	 a	 ação	 no	 tempo	 presente.	 Tratam-se	 de	

características	reprodutíveis	nos	novos	contextos	de	produção	noticiosa.	Evidentemente,	a	

fim	de	serem	legitimados,	precisam	também	incluir	os	valores	consolidados	pela	instituição	

jornalística	 e	 o	 ethos	 da	 profissão	 –	 das	 técnicas	 de	 apuração	 e	 redação	 à	 ordenação	 da	

realidade	 através	 dos	 demais	 valores-notícia	 e	 das	 exigências	 da	 rotina	 produtiva.	 No	

entanto,	 a	partir	do	 referencial	 teórico	citado,	percebo	que	o	exercício	dessas	atividades	

pode	 ceder	 ao	 sujeito	 comunicador,	 junto	 à	 sua	 comunidade	 de	 origem,	 semelhante	

reconhecimento	e	atenção	dispendidas	ao	jornalista	profissional	–	e	é	esta	qualidade	que	

desejo	verificar	na	pesquisa	de	campo.	

Referências	

																																																													
3	Evidente,	 por	 exemplo,	 pelas	 ocupações	 de	 estudantes	 secundaristas	 da	 rede	 pública	 e	 de	 graduandos	 de	
Universidades	Federais,	ocorridas	em	2016	em	todo	o	Brasil,	 com	demanda	de	 investimento	em	educação	e	
contra	a	Proposta	de	Emenda	à	Constituição	55/2016,	que	propunha	congelar	os	gastos	do	Estado	brasileiro	por	
vinte	anos	–	por	fim	aprovada	pelo	Senado	Federal.	
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O	PAPEL	DO	JORNALISMO	DE	REFERÊNCIA	
SUL-RIO-GRANDENSE	NA	DESCONSTRUÇÃO	
DA	POLÍTICA	AMBIENTAL	DO	ESTADO		
	
Eliege	Maria	Fante1		
	
Palavras-chave		
Jornalismo.	Política	ambiental.	Zero	Hora.	Correio	do	Povo.		
	

Este	 trabalho	aborda	a	proposta	de	tese	sobre	o	 jornalismo	e	a	desconstrução	da	

política	ambiental	do	Rio	Grande	do	Sul,	que	está	em	desenvolvimento	na	linha	de	pesquisa	

Jornalismo	 e	 Processos	 Editoriais	 do	 PPGCOM-UFRGS,	 sob	 a	 orientação	 da	 professora	

doutora	Ilza	Girardi.	O	objetivo	geral	desta	proposta	é	compreender	como	o	jornalismo	de	

referência2	do	RS	(Correio	do	Povo	e	Zero	Hora)	constrói	o	discurso	de	desconstrução	da	

política	ambiental	do	Estado.	Os	objetivos	específicos	são:	(1)	Verificar	quais	são	as	vozes	

que	compõem	o	discurso	sobre	política	ambiental	nos	jornais	dos	maiores	grupos	de	mídia	

do	RS;	(2)	Contrastar	as	vozes,	que	compõem	o	discurso	sobre	política	ambiental	nos	sites	

dos	jornais	dos	principais	grupos	de	mídia	do	RS,	com	a	estrutura	de	poder	das	empresas	

de	 comunicação	 e	 a	 sua	 relação	 com	 os	 governos	 e	 políticos	 eleitos;	 (3)	 Confrontar	 os	

discursos	sobre	política	ambiental	construídos	pelos	jornais	de	referência	com	o	discurso	

difundido	 na	 rede	 social	 (Facebook)	 e/ou	 sites/blogs,	 de	 entidades	 ambientalistas	

reconhecidas	como	a	Associação	Gaúcha	de	Proteção	ao	Ambiente	Natural	(Agapan),	sobre	

a	política	ambiental	do	RS;	(4)	Problematizar	a	prática	do	jornalismo	sob	o	ponto	de	vista	

do	 Jornalismo	 Ambiental	 e	 Decolonialidade.	 A	 nossa	 pesquisa	 é	 caracterizada	 como	

qualitativa	 porque	 vai	 evidenciar	 a	 contribuição	 do	 jornalismo	 de	 referência	 na	

desconstrução	da	política	ambiental	do	RS	em	apoio	a	implementação	de	uma	política	de	

um	público	(de	empreendedores	da	especulação	imobiliária,	da	extração	de	minérios,	dos	

monocultivos	arbóreos,	dos	governos	financiados	por	empresas	com	interesses	particulares	

e	 nem	 sempre	 em	benefício	da	 coletividade,	 etc.).	Na	 tese,	 o	 nosso	objeto	de	 análise	 vai	

constituir-se	 através	 da	 leitura	 das	 notícias	 publicadas.	 Dentre	 os	 temas	 possivelmente	

presentes	nessas	notícias,	estão:	Código	Estadual	do	Meio	Ambiente,	Lei	dos	Agrotóxicos,	

Código	 Florestal	 do	 Estado,	 Zoneamento	 Ambiental	 da	 Silvicultura,	 Licenciamento	

																																																													
1	Jornalista,	Mestra	e	Doutoranda	em	Comunicação	e	Informação	pelo	PPGCOM-UFRGS.	Integrante	do	Núcleo	
de	Ecojornalistas	e	do	Grupo	de	Pesquisa	em	Jornalismo	Ambiental	CNPq-UFRGS.	Email:	gippcom@gmail.com	
2	Segundo	Zamin	(2014),	os	atributos	do	jornalismo	de	referência	são:	contrato	de	informação	(credibilidade,	
seriedade,	etc.);	forma	(diagramação	sóbria,	apelo	cosmopolita,	etc.);	instâncias	de	produção	(jornalistas,	espaço	
público,	etc.);	lócus	de	observação	(política,	economia,	etc.);	natureza	da	audiência	(meios	de	comunicação,	líder	
de	opinião,	etc.).	
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Ambiental,	Secretaria	Estadual	do	Meio	Ambiente,	Fundação	Zoobotânica.	O	problema	que	

podemos	 debater	 é	 qual/quais	 o/os	 objeto(s)	 empírico(s)	 da	 tese:	 as	 notícias	 dos	

jornais	impressos	e/ou	as	notícias	dos	jornais	digitais,	e	em	acordo	com	o	objetivo	

específico	número	três,	as	redes	sociais	ou	os	sites/blogs	de	entidades	ambientalistas	

reconhecidas.		

O	período	de	análise	de	notícias	do	projeto	compreende	as	publicadas	desde	1980,	

devido	ao	 surgimento	do	Sistema	Estadual	de	Proteção	Ambiental	 (Decreto	nº	29.621,	 a	

partir	 do	 qual	 se	 constituiu	 a	 Lei	 Estadual	 nº	 10.330/1994),	 até	 2016,	 por	 ser	 este	 o	

primeiro	 período	 do	 Governo	 José	 Ivo	 Sartori,	 caracterizado	 pelo	 fechamento	 de	

laboratórios	 e	 biblioteca	 na	 Secretaria	 Estadual	 do	Meio	Ambiente	 (SEMA),	 redução	das	

funções	da	Fepam	ao	licenciamento	e,	conquista	da	aprovação	na	Assembleia	Legislativa	do	

Projeto	de	Lei	246/2016,	autorizando	a	extinção	da	Fundação	Zoobotânica	e	a	demissão	dos	

funcionários.		

O	Rio	Grande	do	Sul	é	pioneiro	na	construção	de	políticas	públicas	ambientais,	as	

quais	contribuíram	para	a	construção	dessas	políticas	em	outros	estados	do	país,	como	é	o	

caso	do	Código	Estadual	do	Meio	Ambiente,	aprovado	em	2000.	Segundo	Oliveira	e	Martins	

(2010,	p.	2),	as	políticas	públicas	são	o	“resultado	da	interação	entre	os	atores	coletivos	e	

individuais	que	se	relacionam	de	maneira	estratégica	a	fim	de	fazer	valer	e	articular	seus	

diferentes	projetos”.	Essas	autoras	afirmam	que	as	políticas	ambientais	no	Estado	tiveram	

dois	momentos	de	formação:	o	primeiro,	nos	anos	70,	de	forma	dispersa	e	fragmentada,	e	

voltadas	à	conservação	de	solos	e	o	controle	da	poluição	industrial;	o	segundo,	ao	final	dos	

anos	 90,	 quando	 houve	maior	 organicidade.	 No	 entanto,	 em	 plena	 “ascensão	 da	 agenda	

ambiental	gaúcha”,	passa	a	ocorrer	desde	2002	uma	“desconstituição	progressiva”.		

Essa	 situação	 fica	 evidente,	 por	 exemplo,	 pela	 nomeação	 de	 oito	
secretários	de	meio	ambiente	no	período	de	2002	a	2009	e	pela	redução	
do	 papel	 de	 referência	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 na	 área	 das	 políticas	
ambientais,	 em	 termos	nacionais,	 como	na	estruturação	de	agências	de	
bacias.	(OLIVEIRA;	MARTINS,	2010,	p.	12).		

A	disputa	pela	dita	 “flexibilização”,	o	que	na	verdade	consiste	numa	revogação,	é	

ininterrupta,	porém	com	dois	marcos:	o	governo	Yeda	Crusius3	e	o	atual	governo	José	Ivo	

Sartori4.	Reconhecidos	agentes	sociais	que	participaram	da	construção	dessas	políticas,	e	

atuantes	 hoje	 em	 universidades,	 órgãos	 ambientais	 públicos	 e	 movimentos	

socioambientais,	definem	esses	dois	períodos	de	governos	como	os	mais	prejudiciais	(no	

sentido	 de	 desconstrutores)	 à	 política	 ambiental	 gaúcha	 e,	 por	 consequência,	 ao	 meio	

																																																													
3	Coligação	Rio	Grande	Afirmativo:	PSDB,	PFL,	PPS,	governou	o	Rio	Grande	do	Sul	entre	2007	e	2011.	
4	Coligação	O	novo	caminho	para	o	Rio	Grande:	PMDB/PSD/PPS/PSB/PHS/PT	do	B/PSL/PSDC),	governo	2015-
2018.		
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ambiente.	Os	impactos	ao	meio	ambiente	incidem	diretamente	sobre	a	população	em	geral,	

por	exemplo	quando	o	tema	é	agrotóxicos;	e	incidem	sobre	as	comunidades	locais	seja	pela	

perda	de	raízes	culturais,	seja	pela	perda	do	modo	de	sustento	tradicional	devido	a	política	

pública	 com	 alternativa	 exótica,	 como	 é	 o	 caso	 do	 incentivo	 à	 silvicultura	 na	 região	

pampiana	do	RS.	E	assim	por	diante.		

A	 disputa	 pela	 “flexibilização”	 do	 rigor	 legal	 sobre	 o	 meio	 ambiente	 já	 com	

consequências	como	a	fragilização	da	atuação	dos	servidores	e	demais	técnicos	dos	órgãos	

ambientais	gaúchos,	se	agudizou	na	última	década	e	outros	documentos	de	denúncia	e	apelo	

à	 sociedade	 gaúcha	 para	 uma	 reação	 foram	 divulgados	 pelas	 entidades	mobilizadas.	 Às	

vésperas	de	mais	uma	mudança	de	governo	estadual,	no	início	de	dezembro	de	20145,	as	

entidades	ambientalistas	lançaram	em	Porto	Alegre	um	documento	no	qual	recapitulam	as	

ações	equivocadas	da	então	futura	secretária	do	Meio	Ambiente	do	Governo	Sartori	(2015-

2018)	enquanto	ela	fora	presidenta	da	Fundação	Estadual	de	Proteção	Ambiental	Henrique	

Luiz	Roessler	(Fepam).	Por	exemplo,	Ana	Maria	Pellini	 foi	a	responsável	pela	emissão	de	

licenças	que	geraram	ações	judiciais	em	decorrência	de	desconformidades	com	a	legislação	

ambiental,	 entre	maio	de	2007	e	 setembro	de	2009,	durante	o	governo	de	Yeda	Crusius	

(PSDB).	Inclusive,	por	Improbidade	Administrativa,	acusando-a	de	favorecer	empresas	do	

setor	 de	 silvicultura	 e	 celulose	 e	 geração	 de	 energia	 em	 detrimento	 da	 preservação	

ambiental.		

De	volta	ao	presente,	e	confirmando	o	caminho	de	desmonte	dos	órgãos	ambientais	

do	RS,	o	governo	atual	propôs	aos	legisladores	a	extinção	de	um	dos	principais	órgãos	da	

gestão	ambiental:	a	Fundação	Zoobotânica	(FZB).	É	um	dos	principais	órgãos	do	Sistema	

Estadual	 de	 Proteção	 Ambiental	 (Sisepra,	 Lei	 Estadual	 10.330/1994),	 porque	 as	 suas	

atividades	 subsidiam,	 embasam,	 fornecem	 as	 informações	 técnicas	 e	 especializadas	

necessárias	à	atuação	dos	demais	órgãos.		

O	principal	órgão	do	Sisepra	é	o	Consema,	Conselho	Estadual	de	Meio	Ambiente,	que	

é	deliberativo	e	normativo,	 e	deveria	 ter	 representatividade	equânime	entre	os	diversos	

agentes	 sociais.	 Mas,	 as	 organizações	 não	 governamentais,	 ONG’s	 ambientalistas,	 vêm	

perdendo	espaço	desde	2007,	devido	a	presença	maciça	do	setor	produtivo	e	das	secretarias	

de	governo.	A	FZB/RS	é	vinculada	à	SEMA,	outro	órgão	do	Sisepra	e,	que	já	sofreu	um	golpe	

antes	mesmo	da	posse	do	Governador	 José	 Ivo	Sartori	 (PMDB),	no	 final	de	dezembro	de	

2014:	a	mudança	do	nome	da	Secretaria	do	Estado	de	Meio	Ambiente	para	Secretaria	do	

Ambiente	 e	 Desenvolvimento	 Sustentável	 (SEADES).	 A	 Associação	 Permanente	 de	

																																																													
5	 Disponível	 em:	
<http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRlVONlYHZFTT1WNXJFbKVVVB1TP>	 Acesso	 em:	
set.	2017.		
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Entidades	em	Defesa	do	Meio	Ambiente,	Apedema,	manifestou	a	insatisfação	com	a	falta	de	

debate	com	a	sociedade,	o	contrário	do	momento	de	sua	instituição	(em	1999),	pois	o	tema	

da	mudança	do	nome	nem	chegou	ao	Consema.		

Os	 fatos	 relatados	 não	 mereceram	 uma	 cobertura	 equânime	 pelo	 jornalismo	 de	

referência	do	RS,	em	relação	à	cobertura	feita	sobre	os	portentosos	números	referentes	aos	

investimentos	de	grandes	corporações	e	empresas	sob	a	justificativa	do	desenvolvimento.	

A	questão	ambiental	passa	despercebida	apesar	de	ser	um	dos	pilares	da	gestão.	É	preciso	

discutir	 o	 conceito	 de	 acontecimento	 que,	 ao	 ser	 utilizado	 pela	 imprensa	 dominante,	

caracteriza-se	pelo	enfoque	econômico.	Rodrigues6	diz	que	o	discurso	jornalístico	provoca	

um	 enquadramento	 sobre	 o	 mundo	 ou	 do	 mundo,	 ao	 expor	 os	 fatos	 extraídos	 dos	

acontecimentos	 em	 forma	 de	 notícia.	 E,	 em	 acordo	 com	 este	 autor,	 supomos	 que	 este	

jornalismo	está	criando	enquadramentos	prejudiciais	à	compreensão	da	realidade	devido	à	

exacerbação	do	enfoque	econômico	nas	notícias	produzidas.		

A	 prática	 do	 Jornalismo	 Ambiental	 nos	mostra	 que	 é	 possível	 expor	 as	 diversas	

questões	 com	 equanimidade.	 Em	 acordo	 com	 Gelós7,	 vemos	 que	 é	 a	 especialização	 que	

“aborda	 com	 a	 mesma	 ênfase	 os	 aspectos	 científicos,	 sociais,	 políticos,	 econômicos,	

culturais,	ambientais	e	éticos”.	O	nosso	ponto	de	partida	está	nas	teorias	construcionistas	

as	quais	definem	que	as	notícias	não	refletem	a	realidade	mas,	antes,	são	uma	construção	

social	a	partir	de	acontecimentos	cuja	relevância	é	definida	pelos	jornalistas.	Tomamos	de	

Traquina	(1993,	p.	169),	o	conceito	de	notícia:	“[...]	o	resultado	de	um	processo	de	produção	

definido	 como	 a	 percepção,	 selecção	 e	 transformação	 de	 uma	 matéria-prima	 (os	

acontecimentos)	num	produto	(as	notícias).”	(grafia	original).		

Ao	tratar	a	notícia	como	uma	construção	social	Benetti	(2010,	p.	110),	explica	que	

“[...]	 a	 notícia	 é	 um	 dos	 eixos	 norteadores	 dos	 ‘consensos’	 e	 parâmetros	 sociais	 de	

normalidade	e	anormalidade.”.	Baseada	nesta	assertiva,	 temos	como	pressupostos	que	o	

jornalismo	 sob	 nossa	 análise	 ajuda	 a	 criar	 um	 senso	 comum	 normativo	 sobre	 questões	

ambientais.	E	ainda,	que	o	discurso	de	desconstrução	do	jornalismo	de	referência	sul-rio-

grandense	neutraliza	a	diversidade	de	perspectivas	que	poderia	chegar	ao	leitor,	por	não	

evidenciar	 as	possibilidades	nem	aprofundar	ou	não	permitir	 que	 sentidos	discordantes	

dessa	visão	de	mundo	focada	no	poder	econômico	se	destaque	nas	notícias.		

																																																													
6	RODRIGUES,	Adriano	Duarte.	In:	TRAQUINA,	Nelson.	Jornalismo:	questões,	teorias	e	“estórias”.	Lisboa,	Veja,	
1993.	p.29.	
7	GELÓS,	Hernán	Sorhuet.	Periodismo	Ambiental:	eje	comunicacional	del	siglo	XXI.	In:	GIRARDI,	Ilza;	SCHWAAB,	
Reges	(org).	Jornalismo	Ambiental	–	Desafios	e	Reflexões.	Porto	Alegre:	Editora	Dom	Quixote,	2008.	p.	70.	
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A	desconstrução	das	políticas	públicas	ambientais	do	RS	vai	na	contramão	tanto	do	

pioneirismo8	 do	 movimento	 ecologista	 gaúcho	 quanto	 de	 políticas	 ambientais	 do	 país,	

signatário	 de	 acordos	 internacionais	 de	 conservação	 da	 biodiversidade9	 assim	 como	 de	

compromissos	 assumidos	 no	 contexto	 de	 mudança	 climática10.	 Entendemos	 que	 este	

jornalismo	 tem	 se	 posicionado	 aliado	 dos	 governos	 empenhados	 na	 desconstrução	 das	

políticas	 ambientais	 no	 RS,	 ao	 passo	 que	 visibiliza	 com	 ênfase	 os	 seus	 argumentos	

econômico-financeiros	 em	 detrimento	 de	 contrapontos.	 Dessa	maneira,	 as	 notícias	mais	

orientariam	do	que	informariam,	segundo	Robert	Park,	de	modo	a	“preservar	a	cordura	do	

indivíduo	e	sua	integração	na	sociedade”.	(BERGER;	MAROCCO,	2008,	p.	27).	
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Um	grupo	de	cientistas	passou	a	defender	no	século	XXI	o	estabelecimento	de	uma	

nova	 época	 geológica,	 chamada	Antropoceno,	 devido	 ao	 crescente	 impacto	da	 sociedade	

humana	no	planeta	Terra,	acelerado	nos	últimos	dois	séculos	com	a	revolução	industrial2.	A	

humanidade	está	causando	mudanças	ambientais	em	escala	global	sem	precedentes.	Tais	

mudanças	 passaram	 a	 ser	 relatadas	 e	 problematizadas	 com	 mais	 intensidade	 pelo	

jornalismo	no	último	quarto	do	século	XX,	criando	uma	especialização	temática	reconhecida	

internacionalmente	 como	 jornalismo	 ambiental.	No	Brasil,	 ela	 surge	nos	 anos	1970	 e	 se	

consolida	nos	anos	1990.		

Compreender	 o	 jornalismo	 ambiental	 brasileiro	 a	 partir	 da	 relação	 dos	 seus	

protagonistas	com	os	interesses	econômicos	mobilizados	pelas	questões	ambientais	é	uma	

contribuição	importante	para	os	estudos	teóricos	do	jornalismo	ambiental,	visto	que	não	se	

tem	notícia	de	pesquisa	que	tenha	apresentada	mapeamento	destes	seis	tipos	de	jornalismo	

ambiental	 (BARROS,	 2008;	 AGUIAR,	 2011;	 BARROS	 E	 LIMA,	 2012).	 Ao	 discutir	 os	

fundamentos	ético-espitemológicos	do	jornalismo	ambiental,	problematizando	o	ethos	dos	

profissionais,	esta	pesquisa	dialogará	com	estudos	das	Teorias	do	Jornalismo	e	contribuirá	

ainda	com	o	ensino	na	graduação	e	com	a	qualificação	da	prática	profissional.	Este	estudo	

também	irá	discutir	os	resultados	que	serão	obtidos	na	pesquisa	O	Jornalismo	Ambiental	na	

concepção	dos	jornalistas	que	fazem	a	cobertura	de	meio	ambiente	na	América	Latina,	Caribe,	

Portugal,	Espanha	e	Países	Africanos	de	Língua	Portuguesa,	do	Grupo	de	Pesquisa	Jornalismo	

Ambiental	(CNPq/UFRGS),	atualmente	em	fase	de	análise	de	dados.	

Problema,	hipóteses	e	objetivos	

																																																													
1	Doutorando	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	
Grande	do	Sul,	integrante	do	Grupo	de	Pesquisa	Jornalismo	Ambiental	(CNPq/UFRGS)	e	professor	do	curso	de	
Jornalismo	do	Centro	Universitário	Ritter	dos	Reis	-	UniRitter.	E-mail:	rvillar21@gmail.com	.	
2	Disponível	em:	<http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene>	.	Acesso	em:	15	set.	
2017	
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Problema	de	pesquisa:	Como	os	jornalistas	que	cobrem	as	questões	ambientais	no	

Brasil	lidam	com	os	interesses	econômicos	mobilizados	pela	bandeira	da	sustentabilidade?	

Hipótese	1:	A	partir	da	Conferência	da	ONU	Rio	92,	a	bandeira	da	sustentabilidade	

empunhada	pelo	setor	empresarial	na	esfera	pública	gerou	mudanças	no	enquadramento	

dos	jornalistas	que	passaram	a	se	preocupar	mais	com	soluções	do	que	com	investigações	

de	 crimes	 e	 denúncias,	 agendando	 assim,	 parte	 do	 jornalismo,	 por	 estratégias	 de	

comunicação	ambiental	de	organizações.	

Hipótese	2:	É	possível	encontrar	seis	tipos	de	jornalismo	ambiental	no	Brasil	com	

responsabilidades	comuns,	porém	diferenciadas.	Eles	têm	em	comum	o	compromisso	com	

a	verdade	e	com	a	preservação	dos	recursos	naturais,	porém	atuam	de	maneira	diferenciada	

no	campo	jornalístico,	uns	mais	próximos	das	grandes	reportagens	investigativas,	outros	

mais	alinhados	à	formação	por	meio	da	divulgação	de	boas	práticas.	Há	diferenças	também	

nos	saberes	dos	profissionais	(reconhecimento,	procedimento	e	narração).	Os	seis	tipos	são:	

.	O	 jornalismo	ambiental	das	grandes	redações	empresariais	 (FSP,	Estadão,	Valor	

Econômico,	O	Globo,	TV	Globo,	GloboNews);	

.	O	jornalismo	ambiental	dos	projetos	alternativos	de	reportagem	(Pública	–	Agência	

de	Reportagem	e	Jornalismo,	Jornal	Já,	Repórter	Brasil,	Amazônia	Real);		

.	 O	 jornalismo	 ambiental	 dos	 veículos	 de	 formação	 e	 divulgação	 (Jornal	 do	Meio	

Ambiente,	Revista	Eco	21);	

.	 O	 jornalismo	 ambiental	 das	 ONGs	 (Observatório	 do	 Clima,	 InfoAmazônia,	

Greenpeace,	EcoAgência);	

.	O	 jornalismo	ambiental	da	sustentabilidade	empresarial	 (P22,	Envolverde,	Meio	

Ambiente	Industrial	&	Sustentabilidade,	Revista	Ecológico);	

.	 O	 jornalismo	 ambiental	 da	 academia	 presente	 (como	 tipo	 ideal	weberiano)	 nos	

conceitos	normativos	das	pesquisas	acadêmicas.		

Objetivo	Geral	

Analisar	 o	 ethos	 do	 jornalismo	 ambiental	 brasileiro	 a	 partir	 da	 relação	 dos	 seus	

protagonistas	com	os	interesses	econômicos	mobilizados	pelas	questões	ambientais.	

Os	objetivos	específicos	são:	 identificar	as	mídias,	os	projetos	e	os	 jornalistas	dos	

seis	 tipos	 de	 jornalismo	 ambiental	 praticados	 no	 Brasil;	 entender	 como	 os	 jornalistas	

ambientais	 brasileiros	 lidam	 com	 a	 tensão	 entre	 o	 jornalismo	 como	 serviço	 público	 e	 o	

jornalismo	como	negócio;	problematizar	limites	e	possibilidades	do	jornalismo	ambiental	

no	Brasil.	

Aspectos	metodológicos	
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A	 pesquisa	 sobre	 o	 jornalismo	 ambiental	 brasileiro	 compreendido	 a	 partir	 da	

relação	 dos	 jornalistas	 que	 atuam	 em	 diferentes	 mídias	 com	 os	 interesses	 econômicos	

mobilizados	pelas	questões	ambientais	será	realizada	por	meio	de	pesquisa	bibliográfica,	

entrevistas	em	profundidade	e	análise	de	conteúdo.		

A	 pesquisa	 bibliográfica	 será	 utilizada	 na	 revisão	 teórica	 das	 concepções	 de	

jornalismo,	 na	 literatura	 das	 Teorias	 do	 Jornalismo,	 e	 de	 ambiente,	 na	 literatura	 sobre	

sociologia	 ambiental,	 educação	 ambiental	 e	 epistemologia	 ambiental;	 e	 também	 para	

analisar	livros,	artigos	publicados	e	entrevistas	concedidas	por	jornalistas	sobre	a	cobertura	

dos	temas	ambientais	no	Brasil.	Como	ressalta	Stumpf	(2012,	p.54),	“a	revisão	da	literatura	

acompanha	o	trabalho	acadêmico	desde	a	sua	concepção	até	sua	conclusão”.	Ela	era	ajudar	

na	 compreensão	 da	 questão	 ambiental	 como	 consequência	 das	 interações	 sociedade	 e	

natureza	dialogando	com	estudos	sociológicos;	e	também	no	mapeamento	das	mudanças	e	

permanências	 do	 jornalismo	 contemporâneo	 a	 partir	 de	 ensaios	 teóricos	 e	 pesquisas	

empíricas.	

Após	 a	 pesquisa	 bibliográfica	 de	 livros,	 artigos	 e	 entrevistas	 já	 publicadas	 de	

jornalistas	 sobre	 a	 cobertura	 ambiental,	 entrevistas	 em	 profundidade	 presenciais	 e	

mediadas	 por	 computador	 serão	 realizadas	 com	 dois	 representantes	 de	 cada	 tipo	 de	

jornalismo	ambiental	existente	no	Brasil,	somando	um	total	de	doze	informantes.	Sempre	

que	possível,	 a	 entrevista	 será	presencial.	 Em	 função	do	 alto	 custo	do	deslocamento,	 no	

entanto,	 a	maioria	 delas	 deve	 ser	 realizada	 com	 auxílio	 do	 Skype	 ou	 de	 outro	 software	

similar.	 Como	 todos	 os	 entrevistados	 dominam	 a	 técnica	 da	 entrevista,	 cuidados	

metodológicos	 serão	 necessários,	 pois	 “os	 informantes	 [jornalistas],	 de	 modo	 geral,	

dominam	os	protocolos	de	uma	entrevista	e	buscam	se	antecipar	a	eles”	(PEREIRA	e	NEVES,	

2013,	p.47-48).	

A	entrevista	em	profundidade	não	tem	por	objetivo	uma	análise	estatística,	mas	sim	

uma	análise	qualitativa	das	informações	obtidas.	De	acordo	com	Duarte	(2012,	p.62),	ela	“é	

um	recurso	metodológico	que	busca,	 com	base	em	teorias	e	pressupostos	definidos	pelo	

investigador,	recolher	respostas	a	partir	da	experiência	subjetiva	de	uma	fonte,	selecionada	

por	 deter	 informações	 que	 se	 deseja	 conhecer”.	 Os	 doze	 informantes	 selecionados	 são	

apresentados	no	quadro	a	seguir.	

	

Quadro	1	-	Os	jornalistas	a	serem	entrevistados	em	cada	tipo	de	jornalismo	ambiental	
 

O	jornalismo	ambiental	das	grandes	redações	empresariais	
1. Daniela	Chiaretti	 Repórter	 especial	 de	 ambiente	 do	 jornal	 Valor	

Econômico.		
2. André	Trigueiro	 Criador	e	editor	do	programa	Cidades	e	Soluções	do	

canal	Globo	News.	
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O	jornalismo	ambiental	dos	projetos	alternativos	de	reportagem	
3. Lúcio	Flávio	Pinto	 Sociólogo	 e	 jornalista,	 ele	 foi	 correspondente	 do	

jornal	O	Estado	de	S.Paulo	em	Belém	(PA)		
4. Elmar	Bones	 Foi	um	dos	fundadores	da	Coojornal,	criador	e	editor	

do	Jornal	Já.	
O	jornalismo	ambiental	dos	veículos	de	formação	e	divulgação	

5. Lúcia	Chayb	 Editora	 da	 revista	 Eco	 21	 criada	 em	 dezembro	 de	
1990.	

6. Vilmar	Berna	 Escritor	e	jornalista	fundador	da	Rede	Brasileira	de	
informação	Ambiental.		

O	jornalismo	ambiental	das	ONGs	
7. Claudio	Angelo	 Coordenador	 de	 Comunicação	 do	 Observatório	 do	

Clima.	
8. Gustavo	Faleiros	 Coordenador	 do	 InfoAmazônia,	 projeto	 que	 agrega	

dados	e	notícias	sobre	a	Amazônia.	
O	jornalismo	ambiental	da	sustentabilidade	empresarial	

9. Amália	Safatle	 Criou	 e	 edita	 a	 revista	 Página	 22,	 publicação	
especializada	em	inovação	e	sustentabilidade.	

10. Adalberto	Marcondes	 Jornalista	e	empresário,	proprietário	da	Envolverde	
Comunicação.		

O	jornalismo	ambiental	da	academia	
11. Wilson	da	Costa	Bueno	 Professor	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	

Comunicação	Social	da	UMESP.	
12. Reges	Schwaab	 Primeiro	doutor	do	Grupo	de	Pesquisa	Jornalismo	

Ambiental	(CNPq/UFRGS).		
Fonte:	Dados	da	pesquisa	

A	abordagem	em	profundidade	será	feita	por	meio	de	uma	entrevista	semiaberta,	

“modelo	de	entrevista	que	tem	origem	em	uma	matriz,	um	roteiro	de	questões-guia	que	dão	

cobertura	ao	interesse	de	pesquisa”	(DUARTE,	2012,	p.66).	As	questões-guia	são:	

.	O	modelo	de	negócio;	

.	Os	critérios	para	integrar	a	equipe;	

.	Os	saberes	de	reconhecimento	das	pautas;	

.	Os	saberes	de	procedimento;	

.	Os	saberes	de	narração;	

.	As	melhores	reportagens;	

.	Interesses	econômicos	identificados;	

.	Limites;	

.	Possibilidades;	

.	Futuro	do	jornalismo.	

	Cada	 informante	 será	 solicitado	 a	 fornecer	 cópia	 das	 três	melhores	 reportagens	

sobre	 questões	 ambientais	 já	 produzidas	 por	 cada.	 No	 caso	 dos	 dois	 pesquisadores	 do	

jornalismo	 ambiental	 da	 academia,	 serão	 solicitados	 três	 exemplos	 de	 reportagens	

produzidas	de	acordo	com	 todos	os	pressupostos	apontados	pela	pesquisa	acadêmica.	A	

metodologia	da	Análise	de	Conteúdo	será	utilizada	para	analisar	as	36	reportagens	a	partir	
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das	seguintes	categorias	de	análise:	tema,	método	de	apuração	utilizado,	fontes	consultadas,	

enquadramento	econômico.	A	Análise	de	Conteúdo,	segundo	Herscovitz	(2010),	pode	ser	

utilizada	 para	 detectar	 tendências	 e	 modelos	 na	 análise	 de	 critérios	 de	 noticiabilidade,	

enquadramentos	 e	 agendamentos,	 e	 também	 para	 comparar	 o	 conteúdo	 jornalístico	 de	

diferentes	mídias.	

Resultados	esperados	da	pesquisa	

Do	ponto	de	vista	teórico,	o	principal	resultado	esperado	desta	pesquisa	é	mostrar	

de	 que	modo	 os	 jornalistas	 que	 cobrem	 as	 questões	 ambientais	 no	 Brasil	 lidam	 com	 os	

interesses	econômicos	mobilizados	pela	bandeira	da	sustentabilidade.	

Espera-se	 com	 esta	 pesquisa	 sistematizar	 a	 teoria	 e	 a	 prática	 do	 jornalismo	

ambiental	 brasileiro,	 contribuindo	 com	 a	 consolidação	 deste	 campo	 de	 estudo	 e	 com	 a	

qualificação	da	prática	profissional.	Aqui	está	o	primeiro	resultado	esperado.	

Espera-se	também	com	esta	pesquisa	apresentar	um	mapeamento	o	mais	completo	

possível	dos	principais	protagonistas	do	jornalismo	ambiental	brasileiro.		

O	terceiro	resultado	esperado	é	a	elaboração	de	um	livro	com	trechos	selecionados	

das	 entrevistas	 realizadas	 com	 os	 12	 jornalistas	 dos	 seis	 tipos	 de	 jornalismo	 ambiental	

praticado	no	Brasil.	
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