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Apresentação

O período em que este livro foi finalizado, entre março e ju-
nho de 2020, coincide com a chegada ao Brasil do novo coro-
navírus e avanço da pandemia de Covid-191. Nesse ínterim, 
nosso cotidiano e nossas rotinas foram radicalmente afeta-
dos. Impedidos de circular e nos socializar como antes, devi-
do às medidas de isolamento social para prevenir o alastra-
mento do vírus, tivemos que lidar com situações inusitadas, 
nunca antes vivenciadas pela maioria de nós. Nossas formas 
de comunicação e de sociabilidade, já estruturadas nas e pe-
las redes digitais, tornaram-se ainda mais mediadas por elas 
e, portanto, mais dependentes de aparatos tecnológicos.

O grave problema sanitário ressaltou sobremaneira as 
desigualdades sociais que marcam a nossa sociedade, expli-
citando ainda mais as contradições do capitalismo e deixan-
do entrever o modo como opera a divisão social do trabalho, 
as relações de classe e as múltiplas desigualdades que nos 
afetam. Parcelas pobres e marginalizadas da população, para 
as quais o espaço midiático costuma ser restrito, se ressen-
tem ainda mais dos feitos da pandemia. Parte delas está no 
foco das reflexões e análises reunidas nesta publicação.

Pesquisas sobre as representações midiáticas e os dis-
cursos acerca de minorias, sujeitos periféricos ou margina-
lizados ou, ainda, grupos identitários específicos, nas mais 
diversas mídias e expressões culturais, têm sido frequentes 
no campo da comunicação. A questão das diferenças sim-
bólicas como fontes dos processos de subjetivação, proble-
matizada desde meados do século XX, a partir das críticas 
ao determinismo econômico como vetor predominante de 
identificação, passam a se materializar especialmente nas 
lutas feministas e dos negros, e também nos movimentos 
populares e culturais urbanos.

A perspectiva de um sujeito minoritário, ligado por 
laços identitários específicos, situado marginalmente aos 
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movimentos hegemônicos e aos jogos de poder, se torna 
ainda mais incorporada às lutas cotidianas com o avan-
çar do século e a mudança da matriz comunicacional, que 
cria novos meios de expressão, articulação e identificação. 
Categorias e conceitos como “minorias”, “inclusão social”, 
“periferias”, “autorrepresentação”, “gênero”, “lugar de fala”, 
entre outros, se tornam operadores de lutas por direitos in-
dividuais e coletivos. Entre as inúmeras formas de crista-
lização das críticas sobre o modo como a trama do poder 
se engendra e constitui territórios e sujeitos subjugados 
encontram-se as reflexões e questionamentos acerca da re-
presentatividade na esfera pública. Os modos de produção 
da visibilidade midiática – e, portanto, também de invisibi-
lidade – se constituem como problemas concretos na luta 
pelo reconhecimento social.

A produção desses regimes de visibilidade por parte, 
primeiro, da mídia de massa e, atualmente, das mídias di-
gitais são índices importantes do poder que institui a pre-
sença e a existência nos contextos sociais. Ao se acentu-
ar a midiatização da sociedade com o surgimento de um 
dispositivo comunicacional mais complexo, articulado em 
rede distribuída, acessível a muitos, os processos de sub-
jetivação também são afetados, seja fortalecendo vínculos 
identitários, seja criando novos pontos de conflito e dispu-
ta. Compreender como as minorias são midiatizadas nas 
diversas camadas que compõem o dispositivo comunica-
cional contemporâneo, como elas se apropriam, são apro-
priadas e instituídas nos espaços discursivos que se insta-
lam nesses ambientes, é o propósito principal deste livro. 
Para tal, reunimos diferentes olhares e contribuições que 
buscam vislumbrar esse horizonte.

 Os textos da primeira parte do livro trazem reflexões 
sobre distintas formas de representação e de (in)visibilidade 
social produzidas no campo jornalístico. Tendo como base 
uma reflexão sobre história e jornalismo, Michele Mueller e 



Gabriela Machado Ramos de Almeida tratam das questões 
de gênero a partir de uma pesquisa sobre a representação 
de Maria Bonita, a Rainha do Cangaço, em notícias publi-
cadas pelo jornal Diário de Pernambuco na década de 1930. 
O material analisado traz importantes elementos para se 
pensar a memória e a construção de estereótipos.

A partir do estudo da cobertura jornalística de quatro 
casos de feminicídio ocorridos no Espírito Santo, Isabella 
Mariano e Ruth Reis se dedicam a descortinar as estratégias 
narrativas adotadas pelo jornalismo para tratar a questão e 
analisam as metanarrativas presentes nas matérias. Por meio 
da narratologia, as autoras buscam alcançar os efeitos de 
sentido que o jornalismo produz, analisando as táticas de en-
volvimento da audiência por meio de recursos típicos da lite-
ratura policial, e também os conceitos e estereótipos que são 
moldados e reforçados na trama da reportagem jornalística.

O tratamento que os jornais capixabas dão à questão 
das comunidades quilombolas e à sua luta pela recuperação 
de terras ocupadas pela monocultura de eucalipto no Espí-
rito Santo é o foco de dois trabalhos aqui reunidos. Ambos 
se ocupam do estudo da seleção de fontes como estratégia 
de invisibilização dos negros, principais personagens de 
uma disputa territorial ancestral: Patrícia Gomes Rufino 
Andrade e Girley Vieira da Silva identificam marcas do 
racismo nos processos de articulação das reportagens no 
jornal A Gazeta. Nathália Esteves da Silva Gomes e Rafael 
Bellan Rodrigues de Souza mapeiam formas de apagamen-
to e discriminação das comunidades quilombolas do norte 
do Espírito Santo, no jornal A Tribuna, a partir da teoria do 
enquadramento jornalístico.

Com base nos estudos de Comunicação e nos Estudos 
Decoloniais Latino-Americanos, Raquel Gonçalves Dantas 
e Denise da Costa Oliveira Siqueira trazem uma reflexão 
sobre a mulher contemporânea na Capoeira Angola e sobre 
a ginga como um movimento central para a comunicação 
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do corpo. Elas tomam, como elemento de análise, as ima-
gens da mulher na capoeira numa amostra de publicações 
especializadas dos anos 1990 e, em perspectiva histórica, 
discorrem sobre o empenho do feminismo angoleiro con-
temporâneo em propor outras representações de mulheres 
capoeiristas, rompendo com os estereótipos, entrelaçando 
corpo, gênero e imaginário.

Yasmin Ribeiro Gatto desloca o olhar das produções 
jornalísticas para o campo profissional do jornalismo e 
desvela os conflitos, as condições de trabalho e os proces-
sos discriminatórios de gênero encontrados num segmento 
marcadamente feminino, porém ainda imerso na cultura 
machista e reprodutor dos seus valores. Essa característica 
é vivida no cotidiano de trabalho das mulheres jornalistas 
nas redações e assessorias de comunicação.

Na segunda parte abordamos a constituição dos 
gêneros minoritários em rede, suas formas de afeção, 
disputas e empoderamento de minorias no âmbito da 
comunicação digital. Patrícia Pereira Pavesi e Júlio Va-
lentim apresentam o resultado de uma pesquisa etno-
gráfica que identifica percursos narrativos nas redes so-
ciais digitais a partir das hashtags #marielllepresente e 
#Mariellevive, em busca dos afetos mobilizados em tor-
no do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco 
em 2018. Traz ainda como questão central a natureza 
dos actantes e das agências possíveis nos ciberterritó-
rios e a perspectiva das hashtags como uma das formas 
de avatarização das emoções.

Camila Fregona e Daniela Zanetti trazem uma revisão 
de literatura sobre mulheres youtubers brasileiras a partir 
de um levantamento de pesquisas e artigos do campo da co-
municação acerca do tema. Os estudos revelam uma diver-
sidade de abordagens que tentam compreender os discur-
sos e os modos de narrar de várias influenciadoras digitais 
de destaque na plataforma YouTube.

10
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As controvérsias em torno do movimento LGBT nas redes 
sociais digitais são objeto de estudo de Diego Cotta e Renata 
Rezende Ribeiro. Ancorando-se no conceito de “comunidades 
gerativas”, os autores buscam compreender como distintas nar-
rativas pautadas em “lugares de fala” também colaboram para 
estabelecer disputas no campo midiático.

Andressa Zoi Nathanailidis destaca o slam como prática 
comunicacional e de engajamento feminista, a partir de uma 
análise intersemiótica do vídeo Manifesta, produção do grupo 
Slam das Minas, de 2018, disponibilizado nas redes sociais digi-
tais. São examinadas as linguagens verbal e não verbal da obra, 
chamando a atenção para a importância desse tipo de manifes-
tação para os movimentos sociais.

Na terceira parte deste livro, reunimos estudos que se vol-
tam para o campo da ficção – incluída aí também a publicidade 
– no qual se verificam processos de construção e desconstrução 
de estereótipos. A partir da análise da camada sonora de dois 
filmes – Offside (2007) e Branco Sai, Preto Fica (2014) – Pedro 
Marra e Gisele Bernardes colocam em questão a capacidade do 
cinema de promover a imersão do seu público em experiências 
de precariedade vividas por determinadas minorias e sujeitos 
subalternizados, como as mulheres de uma nação fundamenta-
lista islâmica e os negros da capital de um país periférico. O re-
sultado dessa investigação é um texto que apresenta as sutilezas 
do trabalho de som no cinema, para demonstrar como o “po-
tencial afetivo das sonoridades” desencadeia nos espectadores a 
percepção dos contextos de precarização abordados nos filmes.

Os princípios presentes em materiais didáticos de cur-
sos a distância destinados a formar diretores de arte e de-
signers que se dedicam ao desenvolvimento de personagens 
para videogames são o tema abordado por Sâmia Pedraça. 
Sua análise evidencia como a indústria dos jogos, marcada-
mente masculina, favorece uma representação por vezes es-
tigmatizada das mulheres e de seus corpos, como também 
de outros grupos sociais minoritários.
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A representação da pessoa idosa no contexto da publi-
cidade é o tema abordado por Franciani Bernardes e Rober-
ta de Carvalho Borba. Ao analisarem comerciais destinados 
a esse público, as autoras ressaltam a existência de duas 
perspectivas que marcam os produtos comunicacionais em 
relação à velhice: ou essa é vista como “nicho de mercado” 
e idealizada, ou é relegada à invisibilidade quando as pro-
duções que não têm esse público como target.

No último texto, encontramos a contribuição de Tânia 
Silveira, que debate a questão dos “atingidos por desastres”, 
aprofundando a discussão sobre identidades e visibilidades 
e problematizando segmentos sociais que se tornam ví-
timas de grandes desastres naturais ou tecnológicos, que 
passaram a ser presença frequente na mídia e em vários ní-
veis da esfera pública.

Esperamos que os textos aqui reunidos consigam ilumi-
nar diferentes horizontes dos processos de midiatização das 
minorias, permitindo-nos compreender suas potencialida-
des, conflitos, ganhos e prejuízos, demarcando assim o pa-
pel e importância das operações do dispositivo midiático na 
produção dos valores sociais e das formas de subjetivação.

As organizadoras
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Mulher bandida e cangaceira apaixonada: 
a representação de Maria Bonita pelo jornal 
Diário de Pernambuco entre 1932 e 1938

MICHELE MUELLER

GABRIELA MACHADO RAMOS DE ALMEIDA

Cerca de 40 mulheres viveram na caatinga nordestina du-
rante o período do cangaço (NEGREIROS, 2018). Algumas 
entraram no movimento por questões afetivas, como en-
volvimento com os homens, outras foram raptadas e vio-
lentadas por cangaceiros. Mesmo não estando na linha de 
frente do combate, elas levavam consigo pequenas armas 
e desempenhavam o papel de esposas e enfermeiras. Ma-
ria Bonita, companheira de Virgulino Ferreira da Silva, 
o Lampião, foi a primeira mulher a participar do bando. 
A entrada da cangaceira no movimento, em 1930, permi-
tiu que outras sertanejas fizessem o mesmo. Maria Boni-
ta nasceu em 1911 na cidade de Paulo Afonso, sertão da 
Bahia, e morreu em 1938 após uma emboscada da polícia 
alagoana em Sergipe (ARAÚJO, 1984).

A representação dessa personagem começou a ser cons-
truída pela imprensa durante o cangaço, especialmente nos 
jornais impressos, e posteriormente pelos historiadores. Os 
periódicos dividiam espaço com o rádio e propagavam as 
informações sobre o cangaço pelos estados brasileiros. Já 
os historiadores se dedicavam – e seguem se dedicando – a 
escrever livros que relatam os feitos do cangaço. O espaço 
que a história e o jornalismo destinavam às cangaceiras era 
pequeno quando comparado ao dos homens do bando, mas 
é importante ressaltar que o número de mulheres envolvi-
das com o cangaço também era inferior em termos quan-
titativos, além de terem sido integradas tardiamente ao 
movimento. E, entre os homens, havia maior rotatividade 
devido a prisões e mortes nos confrontos.
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Este artigo discute a representação de Maria Bonita nas no-
tícias publicadas pelo jornal Diário de Pernambuco entre 
1932 e 1938, uma vez que a Rainha do Cangaço é a perso-
nagem mais noticiada nas matérias ligadas às mulheres do 
movimento. Para isso, é realizada uma análise das notícias 
que se referem à personagem para apontar as formas como 
o veículo se referiu a Maria Bonita ao longo do intervalo de 
tempo observado, em um processo investigativo que permite 
compreender a importância da cangaceira para o movimento 
e para o período. Quando Maria Bonita entrou no bando, em 
1930, as mulheres brasileiras não tinham direito ao voto (o 
que só foi possível a partir de 1932) e eram em sua maioria 
confinadas aos espaços privados e aos trabalhos domésticos.

O Diário de Pernambuco foi fundado em 1825, pelo jor-
nalista e tipógrafo Antonino José de Miranda Falcão (CP-
DOC, 2015). A ideia inicial era de que o periódico fosse uma 
folha de anúncios para a população, veiculada de segunda 
a sexta-feira, tornando-se, assim, a primeira folha diária do 
Recife. Os anúncios se referiam a compras, vendas, rou-
bos, achados, amas-de-leite e apreensão de escravos. No 
início da década de 1930, período que marca a entrada de 
Maria Bonita no cangaço, o jornal foi vendido aos Diários 
Associados, empresa fundada pelo jornalista paraibano 
Francisco Assis Chateaubriand. Nesse período, o matutino 
aumentou o número de páginas e o material informativo. 
Entre 1930 e 1940, o jornal realizou uma cobertura extensa 
do cangaço – especialmente do bando de Lampião. O líder 
do bando nasceu e cresceu em Pernambuco, estado sede do 
periódico. O município de nascimento do Rei do Cangaço, 
Serra Talhada, fica a 415 quilômetros da capital Recife.

A bibliografia sobre a história do cangaço que foi le-
vantada permitiu perceber que a presença de mulheres não 
é mencionada ou é abordada de forma superficial – com ex-
ceção das obras que são dedicadas especificamente a elas 
(DÓRIA, 1981; FACÓ, 1963; BARROZO, 1982; CORREA, 
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1982 e 1984; NEGREIROS, 2018). Os títulos que abordam 
personagens femininas são poucos, mas servem como relatos 
de memória, como acontece com as obras de Antônio Amauy 
Correa de Araújo e com a primeira biografia de Maria Boni-
ta, escrita por Adriana Negreiros e publicada em 2018, quan-
do completaram os 80 anos da morte da cangaceira.

Para abordar os conceitos de história imediata e repre-
sentação foram consultados autores como Jean Pierre Rioux 
(1999) e Stuart Hall (2016). A discussão de gênero também 
contribui para esta pesquisa, especialmente os escritos de 
Guacira Lopes Louro (1997; 2000). O método utilizado é o 
qualitativo-descritivo, que consiste na observação e na aná-
lise das matérias do Diário de Pernambuco publicadas no 
intervalo temporal escolhido (1932 a 1938). A observação de 
recorrências nas notícias e de ambiguidades nas formas de 
se referir a Maria Bonita (ora como heroína, ora como vilã), 
permitiu a criação das seguintes categorias de análise, que 
serão exploradas adiante: beleza sertaneja, liderança femi-
nina, mulher bandida e cangaceira apaixonada.

Sobre as relações entre jornalismo e história
A História e o Jornalismo são áreas que muitas vezes se in-
terseccionam. Seja na construção de uma reportagem mais 
elaborada, que aborda fatos históricos, ou na edição antiga 
do jornal impresso que serve como documento e fonte de 
pesquisa (MARCILIO, 2013), ambos os profissionais – his-
toriador e jornalista – podem trabalhar em conjunto para 
preservar a memória e torná-la acessível publicamente. 
História e Jornalismo também se baseiam em fontes e do-
cumentos para construir uma narrativa do real a partir de 
métodos e responsabilidades específicas.

Segundo Luiz Gonzaga Motta (2004, p. 6), o profissional 
da imprensa lida com a “responsabilidade de contar fatos 
ainda abertos e falar de pessoas que ainda não terminaram 
de viver”. A pressa pelo fechamento e publicação das no-
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tícias pode comprometer a boa apuração, dependendo do 
tipo e fato a ser noticiado. O historiador tem mais tempo 
para analisar os fatos, comparar as declarações, documen-
tos e evidências, e construir uma linha narrativa. Entretan-
to, o método historiográfico tem a incumbência de resumir 
uma série de acontecimentos e esquematizá-los para que 
tenham coerência. Além disso, “é impossível retornar ao 
passado para comprovar se determinada hipótese corres-
ponde ao que realmente aconteceu” (MARCILIO, 2013, p. 
45), o que exige uma pesquisa mais aprofundada. Já Darton 
(apud MARCILIO, 2013, p. 49) alerta para o contexto em que 
os jornalistas estão inseridos, ressaltando a competitivida-
de com os outros veículos, o modelo editorial da empresa 
e o público alvo a ser atingido. Esses quesitos podem in-
fluenciar no resultado do conteúdo e até mesmo impedir 
que algumas notícias sejam veiculadas.

Por muito tempo, o jornalismo foi vinculado exclusi-
vamente ao presente, enquanto a História era ligada ao 
passado. Essa oposição temporal diminuiu com a imple-
mentação dos conceitos de “história do presente” ou “his-
tória imediata”. O passo foi dado a partir do lançamento 
da coleção A História Imediata, na editora francesa Edi-
tions du Seuil, em 1962 (RIOUX, 1999). Jean Lacouture 
afirma que o jornalista não se contentaria em noticiar o 
presente e tinha condições de exercer um olhar crítico so-
bre a sociedade, o que lhe concederia um caráter de “his-
tória imediata”. O autor afirma que um dos traços do nos-
so tempo não é apenas o imediatismo de acontecimentos 
que se sucedem em todo o mundo, com seus possíveis efei-
tos em cadeia nos lugares mais distantes, mas também, 
principalmente, o fato de que esses acontecimentos são 
levados rapidamente ao conhecimento da opinião pública: 
“É essa imediação da comunicação que impõe o desenvol-
vimento da história imediata, sinais de bruma de uma so-
ciedade alucinada por informações e no direito de exigir 
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inteligibilidade histórica próxima” (LACOUTURE apud 
DORNELLES e FONSECA, 2013, p. 140).

O conceito de história imediata é um paradoxo à afir-
mação de que o jornalista escreve para o esquecimento 
(RIOUX, 1999) ou que o jornal impresso se transforma em 
papel para embrulhar peixe no dia seguinte à sua publica-
ção. A história imediata transformou o jornalista em um 
profissional que também visa ao futuro; que é capaz de ser 
um historiador do seu tempo.

Pierre Nora (1977) destaca que o fato de um aconteci-
mento se suceder não é o suficiente para torná-lo histórico. 
O que auxilia nesse processo é a sua repercussão e, nesse 
sentido, “os veículos de comunicação de massa conferem a 
materialidade necessária para que o acontecimento possa 
estar definitivamente gravado na história, para que se torne 
um acontecimento histórico” (DORNELLES e FONSECA, 
2013, p. 136). As mulheres que, como Maria Bonita, entra-
ram no cangaço foram representadas tanto pelo Jornalismo 
quanto pela História, inclusive de forma interseccionada, já 
que a História eventualmente usa as reportagens jornalísti-
cas como fontes. O resguardo da memória também permite 
que as cangaceiras sejam lembradas e estudadas.

Representação e estereótipo
Para melhor entender a representação de Maria Bonita 
no Diário de Pernambuco, buscamos as contribuições de 
Stuart Hall e consideramos que todos os objetos, sujeitos e 
ideias são representados de alguma forma dentro da cultu-
ra. As representações são construídas através de inúmeras 
premissas, como as linguagens, interpretações ou estereó-
tipos, que são levados em consideração na cristalização de 
saberes e de imaginários.
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Para Hall (2016), as representações estão vinculadas ao 
uso da linguagem, pois concedemos sentido às coisas “pela 
maneira como as representamos - as palavras que usamos 
para nos referir a elas, as histórias que narramos a seu res-
peito [...] as maneiras como as classificamos e conceitua-
mos” (HALL, 2016, p. 21). Hall acredita ainda que há dois 
sistemas responsáveis por representar algo. O primeiro re-
laciona objetos, sujeitos e acontecimentos a um conjunto 
de conceitos mentais que carregamos. Já o segundo cria um 
mapa conceitual que precisa ser traduzido em uma lingua-
gem acessível para que conceitos e ideias sejam ligados a 
palavras, sons pronunciados e imagens visuais.

Também existem três enfoques para explicar como se 
dá a produção do sentido pela linguagem. O primeiro é a 
abordagem reflexiva. “[...] o sentido é pensado como repou-
sando no objeto, pessoa, ideia ou evento no mundo real, e a 
linguagem funciona como um espelho, para refletir o sen-
tido verdadeiro como se ele já existisse no mundo” (HALL, 
2016, p. 48). O segundo diz respeito à abordagem intencio-
nal. Nesse caso, o autor tem determinadas intenções ao 
colocar palavras específicas em um texto – para que elas 
signifiquem o que ele deseja. O terceiro, por sua vez, é a 
abordagem construtivista, que preconiza que os indivíduos 
dão sentido às coisas levando em conta conceitos e signos 
presentes no cotidiano.

Os estereótipos também fazem parte do processo de 
representação. Eles apontam situações e comportamentos 
tidos como “normais” ou “anormais”. Essas ideias fixadas 
são fundadas e mantidas na sociedade, fazendo com que as 
características de uma pessoa, por exemplo, sejam simpli-
ficadas ou exageradas. “[...] a estereotipagem reduz, essen-
cializa, naturaliza e fixa a “diferença” (HALL, 2016, p. 191)”.

João Freire Filho (2004), ao retomar o clássico Public 
Opinion, de Walter Lippmann, aborda duas formas a partir 
das quais os estereótipos se consolidam e operam social-
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mente. A primeira se fundamenta na psicologia e vê os este-
reótipos como fundamentais para manter a ordem em meio 
à agitação das cidades modernas. Já a segunda considera os 
estereótipos como um perigo para os processos democráti-
cos, quando os meios de comunicação de massa produzem 
representações superficiais ou inadequadas, especialmente 
quando narram um “outro” sobre quem pouco se sabe.

Os estereótipos vêm carregados de julgamentos e pre-
conceitos sobre comportamentos, visões de mundo e his-
tória dos povos, sobretudo daqueles que ainda são consi-
derados como diferença. São indivíduos que muitas vezes 
estão distantes geograficamente ou de quem se tem pou-
co conhecimento por falta de contato direto. Entretanto, é 
importante destacar que os estereótipos são intrínsecos à 
sociedade. De modo geral, as pessoas os reproduzem sem 
perceber que estão simplificando ou reduzindo algo.

Esses tópicos levantados são fundamentais para pensar 
a representação de Maria Bonita no jornal Diário de Per-
nambuco, especialmente quando se consideram os estereó-
tipos que acompanham a mulher nordestina e sertaneja até 
o presente. Também é importante refletir sobre a influên-
cia da linguagem nas notícias selecionadas, observando os 
enunciados e a produção de sentidos por eles sugerida.

Os movimentos metodológicos da pesquisa
Lampião começou no cangaço em 1921. Sua trajetó-
ria como cangaceiro pode ser dividida em duas partes 
(ARAÚJO, 1982). A primeira se deu nos estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A segunda 
começou em 1928, quando o cangaceiro cruzou o Rio São 
Francisco e entrou nos estados da Bahia, Sergipe e Alago-
as. As mulheres que fizeram parte do movimento atuaram 
somente nos quatro últimos estados e, prioritariamente, 
na Bahia e em Sergipe.
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O site da Biblioteca Nacional2 foi consultado para escolha 
do periódico nordestino a ser estudado. Em um primeiro 
momento, optamos por jornais dos estados que tiveram 
maior participação das cangaceiras e que fossem do perío-
do de 1937 e 1938. Os periódicos disponíveis da Bahia e de 
Sergipe são de anos anteriores. Já em Alagoas, as opções 
se limitam ao Almanaque do Ensino de 1937 e ao Mensa-
nário Ilustrado de 1938. O último estado a ser consultado 
foi Pernambuco. Na aba destinada ao local, encontramos 
a versão digitalizada do jornal Diário de Pernambuco dis-
ponível nos anos delimitados.

Quando foi realizada a incursão exploratória nas edições 
do jornal publicadas em 1937 e 1938, percebemos que as no-
tícias que citavam as cangaceiras eram escassas. Sendo as-
sim, optamos por ampliar o período para 1930 a 1940, já que 
1930 marca a entrada da mulher no cangaço e 1940 é o ano 
final do movimento - período em que o cangaceiro Labareda 
se entrega à polícia e que Corisco é morto pelos oficiais3.

Para produzir um primeiro mapeamento das notícias re-
ferentes às cangaceiras, buscamos no site da Biblioteca Na-
cional, no acervo do jornal escolhido, as seguintes palavras-
-chave: “bandoleira”; “cangaceira”; “maria bonita”; “maria do 
capitão”4; “maria de déa”5; “mulher bando”; “mulher corisco”; 
“mulher lampeão”6. Também buscamos pelos termos “mu-
lher cangaceiro”; “mulher cangaço”; “dadá corisco”; “sergia 
ribeiro”7; “enedina bando”8; “enedina cangaço” e “enedina 
lampeão”, mas essas buscas não retornaram resultados.

Após esse processo, foram feitos prints9 de todas as no-
tícias que continham as palavras-chave, que foram arquiva-
dos com as suas respectivas datas e uma breve descrição do 
conteúdo. No total, 31 notícias foram encontradas em um 
intervalo de dez anos. Elas foram então separadas em uma 
tabela primária dividida em: data; título; subtítulo; mulher 
mencionada; contexto e foto das cangaceiras. A partir des-
sa tabela foi possível perceber que 26 notícias envolviam 
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Maria Bonita – a pioneira do cangaço. Esses conteúdos fo-
ram utilizados de forma cronológica para criar uma tabela 
secundária dividida por temáticas10: atributos físicos; per-
sonalidade; violência praticada pela cangaceira; paixão de 
Maria Bonita pelo marido (e vice-versa) e outras notícias. A 
partir desses movimentos exploratórios e de categorização 
das notícias, chegamos às quatro categorias de análise: 1) 
beleza sertaneja; 2) liderança feminina; 3) mulher bandida 
e 4) cangaceira apaixonada. Nessas categorias foram reuni-
das as notícias dos anos de 1932 a 1938 que foram escolhi-
das para uma análise mais detida.

Análise das notícias
Foram analisadas ao todo 14 notícias que envolviam Maria 
Bonita. Ao longo do processo de leitura das 26 matérias to-
tais, percebemos que elas apresentavam recorrências, o que 
permitiu a criação das categorias de análise. As notícias 
mais usuais dizem respeito aos atributos físicos, persona-
lidade, violência praticada pela cangaceira e a paixão dela 
por Lampião. É importante ressaltar que a grafia dos textos 
das notícias obtidas através do acesso às edições do Diário 
de Pernambuco no site da Biblioteca Nacional foi preser-
vada e transcrita da mesma forma como aparece no jornal.

Beleza sertaneja
A primeira notícia publicada sobre a Rainha do Cangaço data 
de 30 de março de 1932 e diz respeito aos seus atributos físi-
cos. O cangaceiro Volta Seca, que havia sido preso, faz reve-
lações à polícia baiana. Os detalhes chegam ao Diário de Per-
nambuco com o título “Desmantelando o bando de Lampeão”. 
Na notícia há o subtítulo “A amante de Lampeão”. Essa coluna 
traz informações sobre Maria Bonita que, na época, ainda era 
conhecida como Maria Déa. “Nasceu no lugar denominado 
Mata do Caiçara. E’alva, cabelos pretos e bonita.”
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A beleza da cangaceira não é afirmada em todos os textos 
que falam de seus atributos físicos. Em 10 de janeiro de 1936, 
o jornal publica informações de que Maria Bonita é tida 
como uma mulher feia. “Maria da Gloria como descrevem os 
conhecidos, não é um bello typo de sertaneja. [...] é baixa, ra-
chitica, nariz afilado, bocca que se abre às vezes num sorriso 
desconfiado. Os seus olhos possuem um estranho brilho [...]”.

As reportagens trazem visões diferentes quanto à be-
leza da cangaceira e chama atenção a quantidade de ad-
jetivos utilizados para descrevê-la. A representação que 
cada uma constrói de Maria Bonita é embasada na narra-
ção de seus autores. As palavras usadas para classificá-la 
como bonita ou feia possibilitam a criação de uma ima-
gem – que pode ser intencional (HALL, 2016), mas o que 
mais interessa aqui é notar a preocupação do jornal com a 
menção aos atributos físicos da personagem.

Até o final de 1936, a imagem de Maria Bonita era cons-
truída pelos meios de comunicação e pelos boatos que cor-
riam pelo sertão, já que nenhuma foto da cangaceira havia 
sido publicada até então. Após 21 de dezembro, os leitores 
do jornal O Povo, de Fortaleza, puderam conhecer a face e o 
corpo da Rainha do Cangaço. O fotógrafo sírio-libanês Ben-
jamin Abrahão foi o responsável por captar a intimidade de 
Maria Bonita e do bando de Lampião (NEGREIROS, 2018).

Em fevereiro de 1937, foi a vez do Diário de Pernam-
buco publicar a primeira imagem individual da cangaceira 
– ela aparece sentada, de pernas cruzadas, com dois cães 
do bando (ver Figura 1). Na coluna do jornal, Maria Bonita 
é comparada a uma atriz sueca famosa em Hollywood, que 
foi indicada ao Oscar, no mesmo ano, por sua atuação no 
filme A dama das camélias (NEGREIROS, 2018). “Teem ahi 
os nossos leitores uma pose feita, com toda dignidade ci-
nematogaphica de uma Greta Garbo, pela famigerada Ma-
ria de Oliveira, vulgo ‘Maria do Capitão’, companheira do 
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famoso bandoleiro Lampeão”. O texto ainda cita os trajes 
que Maria Bonita usa na fotografia. “Nella aparecce a com-
panheira de ‘Lampeao’ trazendo o seu ‘tenue’ domingueiro, 
os cabellos alisados a banha cheirosa, meias de algodão, sa-
patos ‘trésses’ e seu vestido azul claro de linho”.

Essa publicação constrói uma cangaceira romantizada, 
distante da vida árdua do cangaço, seja pela foto em trajes in-
formais – diferente das roupas de couro que eram utilizadas 
na caatinga – ou pela narrativa que marca uma transição de 
Maria Bonita, uma cangaceira que não é mais bicho-do-mato 
e sim uma dama. Isso se deve à relação da personagem com 
um símbolo de beleza europeu e os assessórios que compõem 
a foto e são mencionados no texto escrito.

Figura 1: Maria Bonita e os cães Ligeiro e Guarani 
Autor: Benjamin Abrahão Brotto – 1936

Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco – Recife/PE  
Coleção Cangaço / Domínio Público

Mesmo depois da morte de Maria Bonita, seus atribu-
tos físicos continuaram sendo comentados na imprensa – 
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ainda com mais força. A edição do dia 30 de julho de 1938 
narra da seguinte forma quem foi Maria Bonita: “Era uma 
cabocla de lindo perfil, de curvas perfeitas”. O soldado que 
a assassinou também cita detalhes físicos da cangaceira: 
“Bertholdo disse ainda que o corpo de Maria Bonita não 
tinha uma só cicatriz e sua pele era macia”. Notícias que 
relatam detalhes sobre a cabeça decepada de Maria Boni-
ta também fornecem detalhes sobre seu corpo: “A mulher 
de ‘Lampeão’ não foi atingida por nenhuma bala no rosto, 
conservando uma physionomia serena, mostrando ter sido, 
em vida, um bello typo de cabocla nordestina, com as linhas 
do rosto perfeitas, lábios finos e duros”. O exame médico 
legal divulgado diz o mesmo: “As partes molles infiltradas 
não permittiram fossem melhor apreciados os traços phy-
sionomicos [...], os quaes, aliás, não pareciam desmentir o 
apellido que lhe deram”.

De modo geral, Maria Bonita é representada como uma 
sertaneja de belos atributos físicos. As imagens publicadas 
e as fontes utilizadas pelos jornalistas – como moradores 
do sertão e polícias – constroem um perfil de mulher atra-
ente para os padrões da época. No jornal, Lampião também 
tem alguns traços físicos citados após a morte, como a cor 
da pele, os lábios, nariz e queixo. Entretanto, não é feito 
nenhum juízo acerca da possível beleza ou feiura do canga-
ceiro; seus atributos físicos não são destaques nas notícias 
como acontece com Maria Bonita. As notícias não enfati-
zam a textura da sua pele ou a forma de suas curvas.

O argumento de que homens e mulheres são biologica-
mente distintos e que a relação entre ambos decorre des-
sa distinção, que é complementar e na qual cada um deve 
desempenhar um papel determinado secularmente, acaba 
por ter o caráter de argumento final, irrecorrível. Seja no 
âmbito do senso comum, seja revestido por uma linguagem 
“científica”, a distinção biológica, ou melhor, a distinção se-
xual, serve para compreender – e justificar – a desigualdade 
social (LOURO, 1997, p. 20).
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A desigualdade de representação, nesse caso, é causa-
da pela construção social estabelecida historicamente de 
que mulheres são reconhecidas por sua beleza – ou falta 
dela – enquanto os homens são valorizados por sua virilida-
de. Logo, um homem desprovido de atributos físicos não é 
considerado melhor ou pior por isso. Já as mulheres “feias” 
podem ser consideradas inferiores.

Liderança feminina
Segundo o Diário de Pernambuco, Maria Bonita tinha uma 
personalidade forte e era considerada dominadora. “Um 
exemplo só illustra como é grande o dominio da sertaneja 
sobre o celebrizado malfeitor. Uns andarilhos colombianos 
[...] capturados pelos bandoleiros, iam ser fuzilados como 
sendo ‘macacos do governo’, escapando, finalmente, graças 
à intervenção da companheira do orientador dos faccinoras”.

O poder da cangaceira sobre o marido, considerado símbolo 
de virilidade sertaneja, também está presente em outra notícia 
publicada pelo periódico. Maria Bonita é comparada à francesa 
Jeanne-Antoinnet Lenormant d’Etiolles, que foi amante do rei 
Luís XV entre 1745 até aproximadamente 1750 (NEGREIROS, 
2018). Jeanne-Antoinnet era conhecida como Madame Pompa-
dour, uma mulher de temperamento frio. “Maria do Capitão é 
a única pessoa do bando que exerce ascendência moral sobre 
o chefe dos cangaceiros. Por vezes, ‘Lampeão’ hesita em lavrar 
uma sentença de morte e é ella sempre que resolve em última 
instância. [...] porém, raramente decide em favor do réu.” A ma-
téria ainda complementa que os homens do bando de Lampião 
a dedicam servis homenagens, “tudo para não cair no desagra-
do dessa ‘Madame Pompadour do Cangaço’, senhora dos bara-
ço e cutello dos sertões nordestinos”.

Depois de morta na Grota de Angico11, em Sergipe, 
Maria Bonita não é mais representada como uma mulher 
dominadora, mas sim corajosa. Em 30 de julho de 1938, o 
jornal conta que Lampião queria matar o filho do casal, 
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que chorava muito. A mulher teria impedido que o crime 
acontecesse: “Maria Bonita, bella e corajosa, atravessou-se 
á frente do filhinho, obrigando-o com isso a que Lampeão 
baixasse a mão assassina que se levantava contra o inocen-
tinho, o sangue de seu sangue.”

Maria Bonita é construída nessas três notícias como 
uma mulher destemida, que não tinha medo do marido 
violento e das decisões que possivelmente deveria tomar. 
Os adjetivos a ela referidos fazem com que a cangaceira 
tome uma posição de liderança feminina e não de submis-
são – desfazendo o estereótipo da mulher frágil (ver Figura 
3). Nos textos também é possível perceber semelhanças na 
construção do temperamento.

Figura 2: Maria Bonita, Lampião e os cangaceiros do bandoAutor: 
Benjamin Abrahão Brotto – 1936.

 
 

Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco – Recife/PE  
Coleção Cangaço / Domínio Público

No livro Maria Bonita: sexo, violência e mulheres no canga-
ço, a autora Adriana Negreiros consegue reconstruir uma 
personagem ambígua – inclusive na personalidade. A can-
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gaceira é citada como dominadora e corajosa, mas também 
como uma mulher que, em determinado momento, queria 
sair do movimento e ter uma vida tranquila com o marido e 
a filha Expedita12 (fruto do relacionamento com Lampião). 
Segundo Negreiros, Maria Bonita tinha medo de continuar 
vivendo na caatinga entre secas e tiros.

Mulher bandida
A violência, como é sabido, foi um traço do cangaço, em 
confrontos dos cangaceiros com as forças da ordem (como 
política e exército), fazendeiros ou população em geral, ou 
nos estupros cometidos por homens do bando (ARAÚJO, 
1982). Antes mesmo de entrar para o movimento, as mu-
lheres tiveram contato com essa violência - já que viviam 
em um sertão dominado por cangaceiros e policiais forte-
mente armados. Elas tiveram maior familiaridade quando 
passaram a integrar os bandos e presenciar cenas de mor-
te. Maria Bonita, por exemplo, teria auxiliado Lampião nos 
atos de tortura, rasgando o lóbulo da orelha das mulheres 
inimigas para retirar os brincos (NEGREIROS, 2018).

Figura 3: Maria Bonita em vestido de batalha 
Autor: Benjamin Abrahão Brotto – 1936

 

Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco – Recife/PE - Coleção Cangaço
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A possível crueldade da cangaceira foi noticiada no jornal 
nordestino, tendo como fonte um homem que não tem a 
profissão divulgada. As situações aconteceram em Pernam-
buco: “[...] em Queimada Redonda cortou a língua de uma 
mulher cujo marido espancou”. Na mesma cidade, Lampião 
obrigou um homem a dançar com Maria Bonita, entretanto, 
a cangaceira teria beliscado o rapaz: “Todo tempo o pobre 
rapaz não podia acertar os passos, tantos eram os belliscões 
na barriga e no braço que levou da mulher de Lampeão, 
saindo todo marcado”. No caminho para uma localidade 
não identificada, Maria Bonita ainda teria ameaçado um va-
queiro. “Em toda viagem fez ameaças ao vaqueiro, dizendo 
que se ella cahisse elle morria. Com um punhal ia picando o 
vaqueiro, furando-lhe o pescoço, mostrando-se desejosa de 
sangrá-lo. Meteu um revolver na boca do vaqueiro, dizendo 
que estava com vontade de detonar”. Conivente em momen-
tos de tortura e até mesmo participativa, Maria Bonita é 
narrada pela mesma fonte como uma mulher de instintos 
perversos “pior do que Lampião” – já que ameaçava os pró-
prios companheiros do bando.

Nessas notícias do jornal, a cangaceira é representada 
como uma mulher ruim, até mais que Lampião – que atuou 
em combates desde o início dos anos de 1920 e foi responsá-
vel por muitas mortes. Em duas das três ocasiões, as violên-
cias também acontecem em relação ao cangaceiro - que es-
pancou uma mulher e obrigou um homem a dançar com ela. 
Mesmo assim, a imagem da cangaceira remete ao estereóti-
po da mulher bandida, que é mais sanguinária que o homem 
criminoso. Isso se deve aos critérios morais da sociedade: a 
vida bandida de mulheres não era sequer cogitada, por isso a 
perversidade de Maria Bonita parece ampliada.

[...] as sociedades realizam esses processos e, então, 
constroem os contornos demarcadores das fronteiras en-
tre aqueles que representam a norma (que estão em conso-
nância com seus padrões culturais e aqueles que ficam fora 
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dela, às suas margens). Em nossa sociedade, a norma que se 
estabelece, historicamente, remete ao homem branco, he-
terossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa 
a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão 
os ‘outros’ sujeitos sociais que se tornarão ‘marcados’, que 
se definirão e serão denominados a partir dessa referência 
(LOURO, 2000, p. 9).

Lampião não era um homem branco e da classe média 
urbana, mas dentro de um contexto sertanejo de violência 
era considerado um líder – muitos jovens queriam entrar 
para o bando e ser como ele (FACÓ, 1963). Os atos trucu-
lentos característicos do cangaço e de outros movimentos 
de banditismo estão mais próximos do que é aceito social-
mente como uma natureza masculina do que da feminina. A 
mulher foge à norma e à moralidade quando é responsável 
por ações desse tipo.

Cangaceira apaixonada
Maria Bonita conheceu Lampião quando tinha 21 anos. Ela 
passava um tempo na casa dos pais na fazenda Malhada Cai-
çara, no sertão da Bahia. Era casada com um sapateiro chama-
do José de Neném, mas buscava apoio na família sempre que 
tinha desavenças conjugais. O relacionamento do casal era co-
nhecido por ser conturbado (ARAÚJO, 1984). Nesse período, 
Lampião acreditava que estaria mais seguro das perseguições 
no sertão da Bahia. Maria Bonita, entretanto, já estava encan-
tada pelo cangaceiro que via estampado nas páginas dos jor-
nais e queria se juntar a ele. Há duas versões sobre a maneira 
como Lampião obteve essa informação e ambas aparecem nas 
notícias. A primeira diz que um cangaceiro do bando levou a 
informação a Lampião, mas que Maria Bonita foi ao encontro 
do Rei do Cangaço. Já a segunda diz que Lampião estava em 
Malhada Caiçara e ouviu de Dona Déa, mãe de Maria, “que 
uma das filhas, infeliz no casamento, sonhava em se unir a um 
autêntico cabra da peste” (NEGREIROS, 2018, p. 40).
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Em 1929, Maria Bonita largou o marido e engatou um 
namoro com Lampião. Ele a visitava entre um ataque e ou-
tro até 1930, quando decidiu levá-la para integrar o grupo 
de cangaceiros. Maria Bonita aceitou a proposta e entrou 
no movimento de forma consentida, diferente dos casos das 
cangaceiras Dadá e Sila, que foram raptadas pelos homens 
do bando (ARAÚJO, 1984).

A paixão de Maria Bonita em relação a Lampião pare-
cia ser recíproca, conforme o Diário de Pernambuco. “Lam-
peão apaixonou-se por ela e convidou-a para acompanhar 
o grupo. Tem profundo respeito a Lampeão e não lhe fica 
atrás, na tática dos combates”. Em outro momento, lê-se: 
“Lampeão se amollece num ser apaixonado, entregando-se, 
progressivamente, aos caprichos de uma mulher.” Essa no-
tícia sugere que Maria Bonita “amolece o coração” de um 
homem conhecido por sua crueldade e valentia, tornando-o 
um ser apaixonado, ou seja, de que Maria Bonita é capaz de 
abalar a virilidade de Lampião, uma figura associada prio-
ritariamente à dureza e à violência. Duas questões relativas 
às normatividades de gênero estão colocadas aí e evocam 
imaginários que circulam ainda na contemporaneidade: em 
primeiro lugar, a associação do masculino a um tipo de vi-
rilidade marcada pela brutalidade e, em segundo lugar, a 
ideia de que a presença amorosa de uma mulher e aos seus 
“caprichos” domestica o que seria uma natureza essencial-
mente masculina essencialmente brutalizada.

O jornal aborda a paixão do homem pela mulher, mas foca 
majoritariamente nos sentimentos da cangaceira pelo líder do 
bando. Os esforços que Maria Bonita realizou quando deixou a 
família para se tornar cangaceira foram noticiados no dia 10 de 
janeiro de 1936: “Maria da Glória, faz cinco mezes, abandonou 
sua família, e deixou Cariry, atravessando as grandes distâncias 
e incríveis perigos, para se juntar a Lampeão e seu grupo”.

A primeira foto que demonstra a intimidade do casal 
e do bando foi publicada no dia 12 de fevereiro de 1937. A 
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notícia cita os detalhes da imagem. “Em baixo, Maria Oli-
veira, companheira do bandoleiro, e conhecida como ‘Ma-
ria do capitão’ penteia os cabellos compridos de ‘Lampeão’ 
perfumados com banha cheirosa, que é tão do seu agrado”.

Figura 4: Maria Bonita penteia os cabelos de Lampião 
Autor: Benjamin Abrahão Brotto – 1936

 
 
 

Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco – Recife/PE  
Coleção Cangaço / Domínio Público.

Alguns dias após a morte do casal, em 30 de julho 
de 1938, o jornal dá ainda mais ênfase aos sentimentos 
da cangaceira e diz que “Maria Bonita amava a Lampeão 
doidamente. Nunca o abandonara quando em combate. 
Com elle viveu, com elle morreu”. O pedido de clemên-
cia antes de ser assassinada também é destacado em 2 de 
agosto do mesmo ano: “[...] ao cair Lampeão ferido, Maria 
Bonita implorou clemencia dos soldados para seu aman-
te. Nessa ocasião foi baleada.”
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O desfile das cabeças decepadas dos cangaceiros em 
Maceió também ressalta a importância de Maria Bonita 
para o cangaço, em notícia publicada no dia 3 de agosto. 
Ela se tornou uma protagonista ao lado de Lampião: “[...] 
muita gente se emocionou, vendo a cabeça de Maria Bonita, 
a sertaneja que fizera de Lampeão um heróe a seu modo, 
seu companheiro de 12 annos de tragédia através do sertão, 
enfrentando soldados, vencendo a galope as caatingas in-
cendiadas pelos perseguidores”.

Todas essas notícias constroem uma mulher apaixona-
da, que é capaz de deixar a família e o marido para se tornar 
a primeira cangaceira do movimento. É uma representação 
de coragem, afinal, por mudar os costumes e viver na caa-
tinga, em meio a inúmeros confrontos. A clemência pela 
vida de Lampião também reitera a ligação entre os senti-
mentos e a valentia. Já na última notícia, Maria Bonita é 
considerada a responsável pelo modo heroico de Lampião 
– como se a paixão e o amor de uma mulher fossem capazes 
de mudar e melhorar um homem violento. Essa transfor-
mação aumenta a obrigação da mulher e exime a culpa do 
homem, romantizando a história violenta do cangaço.

Considerações finais: 
as ambiguidades de Maria Bonita
A realização desta pesquisa permitiu constatar que o Diário 
de Pernambuco construiu uma representação multifaceta-
da de Maria Bonita. Uma mulher que é ao mesmo tempo 
atraente e dominadora, violenta e apaixonada por seu mari-
do. Essas representações foram responsáveis pela constru-
ção de uma imagem de Maria Bonita entre os anos de 1932 
e 1938, mas também influenciaram a criação de uma per-
sonagem que se projetou especialmente após a sua morte 
e se cristalizou no imaginário do Brasil de forma mitifica-
da. Muitos historiadores utilizaram conteúdos de veículos 
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impressos como fonte de pesquisa para narrar o cangaço e 
seus integrantes, em especial Maria Bonita e Lampião.

A realização da pesquisa permitiu perceber a tentativa 
do jornal de enquadrar Maria Bonita nas normas sociais da 
época, especialmente naquelas relativas aos gêneros. Isso 
acontece quando ela é noticiada como uma mulher bonita e 
apaixonada por seu marido. Entretanto, a cangaceira esca-
pa a essas normas quando é retratada como violenta e do-
minadora. Essas representações contrárias aos padrões da 
época são radicalizadas a partir do momento em que Maria 
Bonita é considerada pior e mais violenta que Lampião.

As representações vinculadas ao domínio e à violência 
são anuladas após a morte da cangaceira. A partir de 28 de 
julho de 1938, o Diário de Pernambuco faz uma tentativa 
em enquadrá-la novamente segundo os padrões femininos 
na época. Maria Bonita passa a ser noticiada como uma 
mãe que prezou pela vida da filha e como uma mulher que 
vivenciou uma história de amor e aventura na caatinga.

Este artigo teve o intuito de contribuir com a dissemi-
nação de saberes a respeito do cangaço e das figuras femini-
nas que participaram do movimento, especialmente Maria 
Bonita. No caso dos estudos em Comunicação e em Jorna-
lismo, pesquisas sobre o cangaço, sobre as mulheres da épo-
ca e sobre as implicações da imprensa com o movimento 
são praticamente inexistentes. A representação construída 
através da imprensa, a exemplo do Diário de Pernambuco, 
é fundamental para entender a projeção de um casal e uma 
personagem que ainda hoje habitam o imaginário popular 
e são frequentemente rememorados em produções televisi-
vas e cinematográficas. Maria Bonita morreu em 1938, mas 
continua sendo lembrada em livros, obras de arte e arte-
sanatos, principalmente no Nordeste do Brasil. A vida e a 
morte da cangaceira continuam sendo objetos de pesquisa 
e frutíferos para investigadores de diversas áreas.
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Notas

1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doen-
ça Covid-19, provocada por um novo coronavírus identifi-
cado em 2019, como pandemia, no dia 11 de março de 2020.

2. Disponível em: https://www.bn.gov.br/

3. Corisco e Labareda foram os cangaceiros que assumiram o 
bando após a morte de Lampião e Maria Bonita.

4. Maria Bonita era chamada de Maria do Capitão por cangacei-
ros e cangaceiras do bando de Lampião (NEGREIROS, 2018).

5. Maria Bonita era conhecida pela imprensa como Maria de 
Déa até 1936.

6. O nome do cangaceiro Lampião era escrito dessa forma 
pelos jornais da época.

7. Sérgia Ribeiro da Silva é o nome da cangaceira Dadá.

8. Junto com Maria Bonita, Enedina morreu no ataque à 
Grota de Angico. A cangaceira entrou no movimento com 
o marido Zé Julião.

9. Captura de tela.

10. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1San95ZA-
ElzJgIu93p8w6AGB96r6CryPE/view?usp=sharing

11. Localidade na divisa das cidades de Poço Redondo e Ca-
nindé de São Francisco, em Sergipe.

12. Expedita Ferreira Nunes é a única filha do casal reconhe-
cida legalmente. Entretanto, Maria Bonita também pode ter 
dado à luz Ananias Gomes de Oliveira, que por vezes é apon-
tado como seu irmão. Em 2009, quando Ananias morreu, o 
processo de investigação de maternidade corria em segredo 
de justiça (ARAÚJO, 2009). Em algumas versões, o filho que 
Lampião tentou ferir seria Ananias (NEGREIROS, 2018).
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2 Narratologia do jornalismo: 
um estudo de notícias sobre feminicídio

ISABELLA MARIANO

RUTH REIS

Entre as grandes questões sociais que se apresentam no 
presente, encontramos o feminicídio, que se traduz na mo-
tivação misógina do assassinato de mulheres. A persistên-
cia desse problema na sociedade é cada vez mais alarmante 
dentro do quadro de violência em geral e do quadro de vio-
lência contra a mulher em particular, colocando a questão 
como um desafio a ser enfrentado por todo o corpo social. 
Embora existente desde tempos imemoriais, só recente-
mente o feminicídio emergiu como um problema social es-
pecífico e diferenciado dos demais casos de violência. O re-
conhecimento de sua existência e a própria designação do 
assassinato de mulheres como feminicídio são exemplos da 
disputa discursiva que se processa na sociedade, nos meios 
de comunicação e no jornalismo.

De acordo com o Atlas da Violência 2019 (IPEA; FBSP, 
2019) houve um crescimento de 30,7% no número dos ho-
micídios femininos no Brasil durante a década de 2007 a 
2017. Somente em 2017 registraram-se uma média de 13 
assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mor-
tas, o maior número registrado desde 2007. Enquanto a taxa 
de homicídios de mulheres não negras teve crescimento de 
4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres 
negras cresceu 29,9%, segundo o relatório. Em números ab-
solutos a diferença é ainda mais brutal, já que entre não 
negras o crescimento é de 1,7% e entre mulheres negras de 
60,5%. Esse índice se torna ainda mais relevante quando se 
busca a década anterior e encontram-se níveis também as-
cendentes. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de mu-
lheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras 
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(IPEA; FSB, 2018, p. 40). “A violência psicológica, patrimo-
nial, física ou sexual, em um movimento de agravamento 
crescente, muitas vezes, antecede o desfecho fatal” (IPEA; 
FSB, 2017, p. 37).

Partindo da premissa de que o jornalismo, por meio das 
suas narrativas cotidianas, é um importante produtor de sen-
tidos que circulam na sociedade, consideramos o discurso 
jornalístico como determinante para a superação do femi-
nicídio, uma vez que tal enfrentamento exige redefinições 
em níveis simbólicos e cognitivos. É essencial elucidar os 
modos como o jornalismo reporta esse tema e, por conse-
quência, influi na compreensão do fenômeno, elevando-o ao 
nível de um problema social e cultural de caráter histórico e 
também territorial. Para além dos acontecimentos em si, é o 
engendramento das narrativas sobre ocorrências envolvendo 
o assassinato de mulheres por motivos misóginos que molda 
os processos cognitivos e os valores éticos e morais que são 
acionados para a compreensão e avaliação da questão.

Neste estudo, buscamos privilegiar aspectos estéticos e 
formais da construção das narrativas, suas modulações e va-
lores vigentes sob suas formas, considerando que eles influen-
ciam a produção de sentidos. Essas estratégias de produção 
das narrativas puderam ser observadas nos casos analisados 
nesta pesquisa que teve como objeto o jornal A Gazeta (ES). 
Investigamos na totalidade da pesquisa quatro narrativas jor-
nalísticas sobre feminicídio: os assassinatos da médica Milena 
Gottardi, da gari Claudiana Bom Macota, da estudante Thay-
ná Andressa de Jesus do Prado, ocorridos em 2017, e o de An-
drielly Mendonça Pereira dos Santos, em 2018.

O jornal, fundado em 1928 e pertencente desde 1949 à 
família Lindenberg, integra o principal grupo de comunica-
ção do Espírito Santo, sendo editado por uma das empresas 
que compõem a Rede Gazeta de Comunicações, que conta 
ainda com emissoras de televisão afiliadas à Rede Globo e 
diversos portais on-line.
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Desde 2014, a Rede Gazeta conta com uma Redação 
Integrada Multimídia, na qual os temas são produzidos e 
alinhados para serem veiculados por seus produtos de in-
formação. Dessa maneira, ao estudar os discursos produzi-
dos por A Gazeta, é possível alcançar também a matriz de 
pensamento de toda a Rede.

O método de pesquisa aplicado nas análises é o de Aná-
lise Crítica da Narrativa (MOTTA, 2013), que é essencial-
mente um processo hermenêutico e procura identificar os 
efeitos de sentido produzidos pela narrativa. Esse tipo de 
análise permite, ainda, “lidar com a questão da construção 
dos significados, servindo para observar os valores canôni-
cos de uma cultura e os seus desvios” (MOTTA, 2013, p. 80). 

De Foucault recolhemos o conceito de prática discur-
siva e de discurso (1998; 2008; 2014), não apenas como con-
junto de signos que apontam para um referente, mas “como 
práticas que formam sistematicamente os objetos de que 
falam” (FOUCAULT, 2008, p.55). Ao propor a narratalogia 
como meio de apreensão dos sentidos produzidos pelo jor-
nalismo, Motta também aponta para essa compreensão:

Os discursos sobre o mundo, incluindo as narrativas, 
são práticas discursivas de construção do mundo. O 
mundo físico e o [...] das relações sociais são o refe-
rente imprescindível para a criação de significados, 
mas a referencialidade é uma atribuição da lingua-
gem, não do referente. Os indivíduos não experi-
mentam suas condições sociais de existência, mas as 
constituem significativamente (MOTTA, 2013, p. 84).

Outro aspecto a ser assinalado é a narrativa como me-
canismo de envolvimento e convencimento. “Narrar é uma 
técnica de enunciação dramática [...] de modo a envolver o 
ouvinte na história narrada. Não é, portanto, contar inge-
nuamente uma história, é uma atitude argumentativa, um 
dispositivo de linguagem persuasivo, sedutor, envolvente”, 
afirma Motta (2013, p. 74). Assim, observar os aspectos es-
téticos e performáticos dos objetos estudados é essencial 
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para uma melhor apreensão das narrativas. É certo que a 
análise da narrativa, tão comum em estudos literários, pode 
se tornar mais complexa quando se toma como objeto as 
chamadas hard news, que se referem à publicação de notí-
cias diárias sobre a vida cotidiana. A narratologia, que Mot-
ta (2013) aplica ao jornalismo, se dedica “ao estudo dos pro-
cessos de relações humanas que produzem sentidos através 
de expressões narrativas” (MOTTA, 2013, p. 79), sejam elas 
factuais ou ficcionais.

O desenvolvimento da análise empírica dos casos sele-
cionados nesta pesquisa seguiu os procedimentos sugeri-
dos por Motta (2005), conforme demonstra o esquema pre-
sente na Tabela 1. O autor orienta iniciar com a definição 
do enredo a ser analisado, a busca do acontecimento-intri-
ga, e seguir recompondo a serialidade da narrativa do rela-
to jornalístico. “O analista precisa identificar os conflitos, 
posicionar as personagens, descortinar o clímax e o desen-
lace da intriga” (MOTTA, 2013, p. 97). Essa reordenação da 
história será a base para o restante da análise, pois permi-
tirá a identificação de conflitos, episódios, personagens e 
estratégias discursivas.
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Tabela 1: Esquema de análise elaborado a partir do texto A Análise 
Pragmática da Narrativa Jornalística

1.   Enredo

Recompor a serialidade da narrativa, 
reordenar temporalmente a história, 
configurar o acontecimento-intriga 
(o crime, o fato). Nesse primeiro 
momento, define-se o enredo, a ordem 
narrativa lógica do acontecimento.

1. Episódios

Identificar os conflitos principais 
e secundários. Eles podem ser 
políticos, econômicos, psicológicos, 
familiares, jurídicos, policiais etc. 
Nessa fase, será possível definir os 
episódios da narrativa.

3.       Personagens

Identificar personagens e seus papéis. 
Elas desempenham uma ação e podem 
ser identificadas como protagonistas, 
antagonistas, heróis, anti-heróis, 
doadores, ajudantes e outros.

4.      Efeitos de sentido

Quais efeitos de sentido são 
pretendidos pelo narrador? Que 
estratégias utiliza? Estratégias de 
objetivação constroem efeitos de 
real, enquanto as de subjetivação 
produzem efeitos poéticos.

5.      Metanarrativas

Identificar significados de fundo moral 
ou fábula da história, metanarrativa de 
fundo que recobre os acontecimentos 
dramáticos. As metanarrativas são 
capazes de endossar discursos das mais 
diversas ordens.

Fonte: Luiz Gonzaga Motta (2005)
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Procuramos realizar um paralelo com elementos que 
perpassam a história do romance policial, pois há íntima 
relação entre essas duas formas de materializar narrativas: 
o jornalismo policial e a literatura policial. Como nos apon-
ta Olinto (apud SODRÉ, 2012, p. 219), há uma funcionalida-
de jornalística em ambos, especialmente em relação à or-
ganização dos episódios em função de “um acontecimento 
a ser narrado, uma tragédia a ser contada, um crime a ser 
explicado, uma situação a ser examinada, uma solução a ser 
apresentada”. Portanto, buscamos comparar, recorrendo a 
pesquisadores do campo literário, as estratégias utilizadas 
pelo jornal A Gazeta com recursos usados na ficção poli-
cial. Esse gênero literário viveu diversas transformações e 
atualizações ao longo dos anos, indo do romance de enig-
ma, famoso por seus detetives, ao noir (TODOROV, 2006), 
hard-boiled e pulp, mais focados nas ações dos criminosos 
(SODRÉ, 2012; JEHA, 2017).

Ao se debruçar sobre os gêneros da produção literária, 
Todorov (2003; 2006), dedica particular atenção aos roman-
ces policiais. O romance policial de enigma é traduzido 
para o inglês como “whodunit” (TODOROV, 1977, p. 43) – 
abreviação de “Who done it?” (“Quem fez isso?”). O mis-
tério é, assim, a característica essencial desse tipo de nar-
rativa, que tem o enigma, o não dito, como central. Outra 
estratégia narrativa que destacamos – muito utilizada ainda 
hoje em enredos de mistério, mas não somente neles – é o 
cliffhanger (especialmente presente em narrativas seriadas), 
cujo mecanismo básico é a criação de expectativa. Existem 
casos diferentes e variações desse mecanismo, mas a maior 
parte dos cliffhangers funciona como um gancho, como uma 
revelação incompleta que cria um mistério, levantando 
questões e, principalmente, assinalando pontos da narrati-
va que estão por vir (PINTO, 2017).

Ressaltamos ainda elementos do subgênero chamado 
hard-boiled, que deu à literatura criminal novos contornos a 
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partir dos anos 1920, quando começou a se popularizar nos 
Estados Unidos. Esse tipo de narrativa nasceu como refle-
xo de uma violência urbana generalizada gerada pelo crime 
organizado durante a Lei Seca norte-americana e teve, por-
tanto, a violência como seu elemento fundador. O hard-boi-
led “começou a se tornar popular no rastro de uma guerra 
devastadora e atingiu a maturidade nas duas décadas que 
terminariam num segundo conflito global” (JEHA, 2017, p. 
98). As histórias caóticas do estilo hard-boiled eram frequen-
temente publicadas nas famosas revistas pulp, fabricadas a 
partir de 1900 por meio da polpa de celulose – o que as tor-
nava muito baratas. Por isso, o termo pulp fiction é comu-
mente usado como sinônimo para a literatura hard-boiled. A 
ficção hard-boiled pode ser descrita a partir de duas caracte-
rísticas: a presença da mentira e da traição como partes do 
enredo e a velocidade do ritmo da narrativa.

As duas reportagens de maior impacto narrativo são as 
que tratam do feminicídio da médica Milena Gottardi e da 
menina Thayná. No desenvolvimento dos casos, ao longo 
de meses de cobertura, pode-se observar diversas estraté-
gias comuns à literatura policial. Nos casos de Claudiana 
Bom Macota e Andrielly dos Santos o jornal dedica espaço 
e atenção bem menores, o que também dificulta, mas não 
impede a verificação dos modelos narrativos adotados.

Milena
Milena Gottardi Tonini Frasson tinha 38 anos quando, na 
noite do dia 14 de setembro de 2017, foi abordada por um ho-
mem armado que lhe anunciava um assalto. Ela saía, ao lado 
de uma amiga, de mais um plantão no Hospital Universitário 
Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, onde atuava 
como pediatra oncológica. Antes que pudesse entregar qual-
quer dos seus pertences, o homem armado atirou três vezes 
contra Milena, atingindo-lhe a cabeça e a perna. Ela foi so-
corrida por profissionais do Hucam e depois transferida para 
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um hospital particular, onde passou por uma neurocirurgia 
de urgência. Milena morreu na tarde do dia seguinte.

Dois dias depois da morte, um homem foi preso e con-
fessou que recebera R$ 2 mil para matar a médica. A polícia 
insistiu em uma investigação sigilosa, porque o ex-marido 
da vítima, Hilário Antônio Fiorot Frasson, de 44 anos, ex-
-policial civil, passou a ser considerado suspeito. Até então, 
ele se mostrava surpreso e compadecido com a morte da ex-
-mulher, mas seis dias após o assassinato, a polícia concluiu 
que Hilário e o pai dele, Esperdião Carlos Frasson, 71 anos, 
foram os mandantes do feminicídio da médica.

Uma carta deixada por Milena, datada de abril de 2017, 
registrava o medo do comportamento do ex-marido. “Tenho 
medo que essa agressividade verbal se concretize em atitu-
des. Temo em ele tirar sua própria vida e, como vemos em 
muitos casos, tirar a minha vida também”, dizia a carta. Se-
gundo a polícia, o assassinato foi planejado durante quatro 
meses. Na investigação, descobriu-se que foram realizadas, 
de janeiro a outubro de 2017, 1.233 ligações entre os seis par-
ticipantes do crime – ficando claro que a rede de comunica-
ção que havia entre os envolvidos manteve-se antes, durante 
e após o crime. O inquérito foi entregue ao Ministério Públi-
co Estadual no dia 20 de outubro com mais de 2 mil páginas, 
acusando Hilário e seu pai de feminicídio e indiciando tam-
bém os outros quatro envolvidos por diversos crimes.

Para esta pesquisa, foram analisadas 104 páginas, in-
cluindo capas, matérias, notas e textos de opinião, veicula-
das do dia 15 de setembro ao dia 15 de dezembro de 2017. 
Nesse período, o jornal destacou o caso Milena Gottardi em 
sua capa 15 vezes e o noticiou, em forma de matérias, notas 
e reportagens, 39 vezes (37,5%). Das 104 páginas coletadas, 
21 (20,19%) correspondem a páginas de opinião, incluindo 
textos de colunas, cartas do leitor e artigos.
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Thayná
Na manhã do dia 17 de outubro de 2018, Thayná Andressa 
de Jesus do Prado, de 12 anos, saiu para procurar caixas de 
papelão para ajudar a mãe, Clemilda Aparecida de Jesus, 
numa mudança, e não voltou mais para casa. No mesmo 
dia, Clemilda procurou a polícia e registrou três boletins 
de ocorrência, mas a polícia tratou o ocorrido como mais 
um caso de fuga. Para tentar justificar a necessidade de 
uma investigação sobre sequestro, ela conseguiu imagens 
de câmeras de segurança de estabelecimentos do bairro 
Universal, em Viana, onde mora, que mostravam Thayná 
entrando em um carro. A mãe entregou a filmagem para a 
polícia que, a partir da placa, conseguiu identificar o agres-
sor: Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, 52 anos, que já havia 
cumprido pena por homicídio, tinha passagens na polícia 
por roubo e estelionato e estava sendo acusado de estupro 
de uma menina de 11 anos, com um mandado de prisão em 
aberto. Durante a busca ao sequestrador, Clemilda promo-
veu passeatas de protesto, que foram notícia em A Gazeta, 
exigindo uma resposta das autoridades.

No dia 10 de novembro, a polícia encontrou, em uma 
mata no município de Viana, a ossada de Thayná, ao 
lado do vestido que usava no dia de seu desaparecimen-
to. Ademir foi preso em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, 28 dias depois do desaparecimento da menina. 
Em seu depoimento, informou que abordou Thayná, di-
zendo que conhecia sua mãe Clemilda, e que ofereceu 
dinheiro para ter “relações” com ela. A menina, por sua 
vez, segundo depoimento de Ademir, pediu para que ele 
parasse o carro e saiu correndo, caindo em uma lagoa 
próxima e, assim, morreu afogada. Mas o delegado res-
ponsável pelas investigações afirmou que não havia dú-
vidas de que a menina fora estuprada antes de morrer e 
que a morte não se deu por afogamento, o que se confir-
mou por exames posteriormente.
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A cobertura desse caso também foi abundante e a análi-
se contemplou 67 páginas, entre elas, capas, páginas de opi-
nião, notas e reportagens, que foram coletadas entre 1º de 
novembro de 2017 e 13 de janeiro de 2018, resultando em um 
total de 30 dias de cobertura. Durante esse período, o caso 
foi noticiado na capa de A Gazeta 10 vezes. Das 67 páginas 
coletadas, 23 (34,3%) são referentes a seções de opinião, in-
cluindo cartas do leitor, colunas e artigos de opinião. No dia 
14 de novembro de 2017, o jornal dedicou a maior parte de 
sua capa ao caso, com a chamada “Monstro na cadeia”. A 
edição do dia contou com seis páginas (8,9%) mencionando 
o assassinato de Thayná, sendo que a reportagem especial, 
intitulada “Fim da caçada”, contou com quatro páginas.

Claudiana
Claudiana Bom Macota, 35 anos, morava em Itapemirim, no 
sul do Espírito Santo, onde trabalhava como gari. Era casa-
da há 16 anos com o motorista Admilson de Souza Cruz, com 
quem tinha uma filha de 15 anos. No dia 5 de outubro de 2017, 
ela foi dada como desaparecida pelo marido. A verdade sobre 
a morte dela veio à tona apenas cinco dias após seu sumiço. O 
marido, Admilson, confessou tê-la esganado dentro de casa. 
Depois de cometer o crime, ele levou o corpo, de carro, para 
o meio de uma mata, perto de onde moravam. Mesmo após 
a confissão, Admilson não foi preso, uma vez que o cadáver 
precisava ser identificado por exame de DNA. Depois da con-
firmação, ele passou a responder por feminicídio e uma sema-
na após o crime, no dia 12 de outubro de 2017, a Polícia Civil 
pediu à Justiça a prisão preventiva do agressor. Os episódios 
do feminicídio de Claudiana são narrados com certo atraso, 
contrariando a máxima jornalística de sempre entregar a in-
formação imediatamente após as ocorrências. A Gazeta deixa 
ainda a história sem um desfecho apropriado, uma vez que, a 
partir da leitura dos textos, não se sabe se o agressor foi con-
denado ou mesmo se o inquérito foi encerrado.
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Andrielly
Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos, e sua 
filha de três anos moravam há três meses com o namorado 
dela, Rubens de Almeida Junior, no município de Vila Ve-
lha. Na madrugada do dia 4 de março de 2018, vizinhos do 
casal ouviram brigas e pancadas e, em seguida, viram Ru-
bens indo embora de casa com a enteada no colo. A polícia 
foi acionada e encontrou o corpo de Andrielly no quarto 
da filha. O feminicídio foi cometido pelo companheiro da 
vítima, Rubens, que utilizou um fio de carregador de celular 
para matá-la. Os pais do agressor entregaram a enteada na 
Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, na manhã do dia 
4 de março. No mesmo dia, Rubens enviou mensagens para 
o pai da vítima, Anderson Pereira dos Santos, pedindo des-
culpas e perguntando se Andrielly havia de fato morrido. Na 
conversa, o agressor dizia que não tinha usado o carregador 
de celular, mas dado um golpe de estrangulamento, e que, 
ao sair de casa, ela ainda estava respirando. As mensagens 
de Rubens foram desmentidas pela investigação policial. 
Para o pai, o casal tinha uma convivência tranquila, apesar 
das brigas. Em 2018, foram encontradas oito páginas sobre 
o caso, entre os dias 5 e 13 de março. Depois desse período, 
somente a partir de 20 de julho é que seu feminicídio virou 
notícia no jornal. Assim, o corpus analisado, com nove pá-
ginas, conta com notícias, coluna e artigo de opinião.

Comparando as estruturas narrativas
A cobertura dos casos dos feminicídios de Milena Gottardi 
e de Thayná foi realizada com muito mais intensidade por A 
Gazeta do que a sobre os casos de Claudiana Bom Macota e 
Andrielly dos Santos. Apesar dos diferentes níveis de apro-
fundamento e de tensão narrativa, observam-se traços bem 
delineados nas histórias, semelhanças com as estratégias já 
identificadas na ficção e uma proximidade muito forte com a 
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literatura policial. Os personagens são construídos com cer-
to cuidado, observa-se um reforço de arquétipos (bandidos, 
vítimas, investigadores); a sequência de cada história, mesmo 
que desordenada pelas notícias que fragmentam os casos, 
pode ser reconfigurada; o suspense (cliffhanger) é alimentado 
em alguns momentos; há reviravoltas e dúvidas quanto ao 
desenrolar da história que mobiliza a atenção da audiência.

No caso de Thayná, por exemplo, a mãe, Clemilda, é uma 
personagem central, que se expressa na forma de uma mulher 
forte e destemida, capaz de erguer a voz a partir da periferia 
da Grande Vitória e exigir atenção e empenho das autorida-
des policiais, tomando, ela própria, iniciativas de investiga-
dora. Movimento que a família de Milena não precisou fazer, 
pois mesmo que inicialmente protegido pelo sigilo por ser 
ex-policial e por trabalhar no Tribunal de Justiça, logo o ex-
-marido foi indiciado como mandante do crime.

A busca de efeitos poéticos nas narrativas é observada 
por estratégias como a utilização de fotografias e de títu-
los melodramáticos. A narração sobre a mãe de Thayná 
privilegiou o uso de fotografias, sendo publicadas 22 fotos 
de Clemilda no período de 30 dias. Em 18, foram ressal-
tadas fortes expressões de sofrimento, pelo choro e ar de 
desesperança. No caso de Milena Gottardi, além de fotos, 
menos intensas do que as de Clemilda, A Gazeta recorreu 
a diversas expressões gráficas como recurso narrativo au-
xiliar. Além de infográficos, outros formatos pictóricos e 
esquemáticos foram explorados, como a ilustração, para 
reconstituir alguns dos acontecimentos relacionados ao 
crime. A utilização de representações gráficas implica 
diretamente na produção de efeitos poéticos (MOTTA, 
2013), dialogando, nesse caso, com a estética das grafic no-
vel, sempre cheias de drama e ação. Essa estratégia evi-
dencia, portanto, o esforço do jornal em gerar, no leitor, 
uma aproximação dramática com a história de Milena e 
evoca o clima hard-boiled/pulp fiction.
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Além disso, o uso de manchetes como “Ligações Peri-
gosas” (título de uma matéria, remetendo ao premiado filme 
de mesmo nome1) assegurava o tom dramático envolvente. 
Na história do filme, um esquema mortal de vingança foi 
revelado ao público por meio de um grande sistema de co-
municação entre diversos personagens, estruturado por 
meio de cartas. De forma semelhante, o feminicídio de Mi-
lena foi desvendado a partir de uma série de telefonemas 
realizados entre os criminosos. A referência direta a um 
universo ficcional faz emergir dramaticidade de A Gazeta 
na abordagem do caso de Milena.

Nos casos de Claudiana e de Andrielly, mal consegui-
mos identificar os personagens da história. Nos textos, são 
associadas a Claudiana palavras e expressões como “gari”, 
“esposa”, “funcionária pública”, “a mulher” e “o corpo”. Já 
a Admilson, o marido que a matou, são associadas pala-
vras como “marido”, “suspeito” e “motorista”. Apesar de ter 
mentido sobre o desaparecimento da vítima e, posterior-
mente, confessado o feminicídio, a relação vítima-agressor 
não é apresentada na narração de A Gazeta. No primeiro 
registro sobre o caso, o jornal coloca na manchete elemen-
tos que afastam a compreensão sobre a morte de Claudiana 
como um feminicídio, de motivação misógina, afirmando: 
“Marido diz que assassinou gari por ciúmes”. Em seguida, 
o texto afirma, sem aprofundar, que “após a confirmação 
da identificação, Admilson vai responder por feminicídio”.

Em três das cinco páginas coletadas para análise, o caso 
de Claudiana é usado somente como exemplo para falar so-
bre a morte de mulheres no Espírito Santo e também para 
dar visibilidade a uma afirmação do jornal de seu compro-
misso corporativo de eleger o combate ao feminicídio como 
uma ação de responsabilidade social. Em 2018, a Rede Gazeta 
criou uma campanha e um site no qual expressa essa posição: 
“O dia 8 de março acabou, mas para a Rede Gazeta a luta pela 
garantia dos direitos das mulheres está apenas começando”.
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No caso do feminicídio de Andrielly, os episódios são 
facilmente identificados: 1º) O feminicídio, quando seu 
corpo é encontrado; 2º) A busca pelo culpado; 3º) A expec-
tativa da resolução do crime: suspeito vai se entregar; 4º) O 
acusado é preso. Não há enigma a ser desvendado. O prin-
cipal suspeito é o namorado da jovem e A Gazeta constrói 
a narrativa em torno da injustiça e do absurdo: um femini-
cídio aconteceu logo na semana da mulher e a arma foi um 
fio de carregador de celular. A sequência de notícias sobre 
caso é erguida, ainda que com pouca presença no jornal, 
por uma forma de interesse semelhante à que, segundo To-
dorov (2006, p. 98), estrutura o romance noir: “mostram-nos 
primeiramente as causas, os dados iniciais (gângsters que 
preparam um golpe) e nosso interesse é sustentado pela 
espera do que vai acontecer, isto é, dos efeitos (cadáveres, 
crimes, dificuldades)”. Como efeito, a indignação é uma 
emoção constante que se manifesta materialmente tanto no 
artigo de opinião, quanto nas entrevistas com a família.

Metanarrativas
Gazeta traz elementos consagrados na literatura policial; as-
pectos dos romances noir, hard-boiled, e do romance policial 
de enigma se misturam. Para o jornal, interessa tanto explo-
rar o mistério, o “quem matou?”, quanto o crime e a cruelda-
de, a monstruosidade e/ou a frieza do assassino. Antes de o 
criminoso ser capturado ou mesmo revelado, o jornal explora 
o mistério, acompanha as investigações policiais e constrói 
o cenário de desespero e medo diante de um assassino à sol-
ta. É após a prisão do criminoso ou depois da revelação dos 
mandantes que explora o clima noir, pulp, hard-boiled – que se 
constrói, assim como na literatura, em torno da violência, do 
crime brutal e da imoralidade dos personagens.

Para Todorov (2006), é o romance de suspense que nasce 
da junção dessas duas formas: ele explora tanto o inquérito 
e o crime, quanto o futuro das personagens. Nesse sentido, 
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a cobertura de A Gazeta não se afasta tanto assim da cober-
tura de outros veículos do Brasil nos quais, como indica o 
monitoramento do Instituto Patrícia Galvão (PRADO; SA-
NEMATSU, 2017), o viés policial é comum. Em diferentes 
regiões do país, jornais impressos e veículos on-line dão 
destaque, em seus noticiários, para as violências mais ex-
tremas e se dedicam a uma abordagem descontextualiza-
da da questão do feminicídio, “muitas vezes apresentado 
como uma manifestação de ‘loucura’ ou ‘doença’ ou ainda 
um descontrole pontual causado por excesso de bebidas ou 
drogas” (PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 147).

Todas essas estratégias narrativas utilizadas por A Ga-
zeta permitem e instigam, no leitor, um comportamento 
voyeurístico de acompanhar a história, se emocionar com 
os desdobramentos e tentar deduzir quem seriam os prin-
cipais envolvidos nos crimes. Na narração do veículo, a 
responsabilidade pelos feminicídios recai sobre os perso-
nagens, em uma espécie de embate do bem contra o mal, 
sem muitas conexões com os contextos históricos e sociais 
do Brasil. Hilário, Admilson, Ademir e Rubens são os res-
ponsáveis pelos feminicídios de Milena, Claudiana, Thayná 
e Andrielly – respectivamente. A motivação dos crimes é 
narrada com foco no indivíduo, evitando o uso de elemen-
tos pedagógicos que permitam o leitor visualizar o territó-
rio milenar da misoginia, que se traduz numa convivência 
ampla e contínua de violência contra as mulheres.

O jornal narra ainda sua própria função, afirmando institu-
cionalmente e publicamente, a partir de editorias, matérias e ar-
tigos de opinião, uma responsabilidade social no enfrentamen-
to à violência contra a mulher. De fato, há uma função social a 
ser considerada e urgentemente repensada no fazer jornalístico 
– e na atuação dos meios de comunicação como um todo.

Contudo, A Gazeta, em sua cobertura, se afastou da mo-
tivação real dos crimes, evitando que tenhamos acesso às 
diversas nuances do problema, ao não abordar o feminicí-
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dio infantil e sexual, ou mesmo o feminicídio de mulheres 
negras, como elementos integrantes e necessários para a 
compreensão e para o enfrentamento da situação de vio-
lência contra as mulheres. Sua autoafirmação institucional 
não converge para o seu principal produto, que é a narrativa 
jornalística, uma vez que esta não abarca plenamente o que 
seria desejável no combate ao feminicídio, conotando mais 
um movimento em direção à adesão a novos valores para 
contemplar novos nichos de mercado.

Outra formação discursiva emerge da análise das meta-
narrativas veiculadas por A Gazeta que envolve questões re-
lativas ao direito penal e às formas de lidar com a violência 
urbana. É necessário frisar que não queremos aqui fazer um 
debate sobre penas pertinentes a cada tipo de crime, ou mes-
mo sobre aspectos do código penal ou ainda como cada caso 
específico deve ser tratado pelo sistema judiciário. Há, entre 
os criminalistas, uma disputa sobre a necessidade de uma 
criminalização desenfreada na resolução de conflitos sociais, 
que se divide, principalmente, em tendências punitivistas, 
abolicionistas e minimalistas como demonstram Bianchini 
e Gomes (2004). Diferente dos punitivistas, que incentivam a 
criação de novos mecanismos legais para que se alcance cer-
to controle social, os abolicionistas não acreditam, em geral, 
que o Direito Penal seja capaz de julgar a todos igualmente. 
Para os seguidores dessa tendência, o castigo “quase sempre 
recai sobre a parte mais débil e os extratos economicamente 
mais desfavorecidos” (HASSEMER, MUÑOZ CONDE apud 
BIANCHINI, GOMES, 2004, p. 13).

Já os minimalistas assumem o caráter repressivo do Di-
reito Penal e, por isso, defendem que sua atuação no enfren-
tamento às violências deve ser reduzida a limites estritamen-
te necessários. Para pesquisadores dessa tendência, a ênfase 
“na denúncia da deslegitimização do sistema penal e na ne-
gação de qualquer possibilidade de utilização do controle 
penal contraria as perspectivas políticas dos movimentos 
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feministas” (CAMPOS, 2013, p. 28), uma vez que lutam por 
questões relacionadas à segurança e ao direito de ir e vir. Um 
dos esforços entre os que optam por esse alinhamento teó-
rico é em direção à construção de “uma nova face para pers-
pectivas feministas em criminologia no Brasil” (CAMPOS, 
2013, p. 27). Em diversos editoriais, cartas do leitor e artigos 
de opinião presentes em nosso corpus de análise, A Gazeta 
dá espaço para enunciados que remetem a um discurso pu-
nitivista. Na cobertura do feminicídio de Milena, uma das 
metanarrativas encontradas gira em torno da ideia de que 
o crime perfeito não existe, representando uma espécie de 
elogio à ação policial, ao encarceramento, à lei. 

Como parte da mesma formação discursiva, a metanarra-
tiva principal presente na cobertura do caso Thayná foi sobre 
“o fracasso da lei” - frase que, inclusive, intitulou um artigo de 
opinião de A Gazeta publicado no dia 15 de novembro de 2017. 
Nele, o jornal fala sobre a situação que considera caótica do 
sistema penal brasileiro e afirma que uma “reforma do Código 
Penal se faz urgente”, pedindo por mais rigor e defendendo o 
encarceramento como mecanismo de prevenção. A narrativa 
sobre o caso Andrielly apresenta um fundo ético e moral se-
melhante ao afirmar que “a impunidade mata” – título de um 
artigo de opinião do jornal publicado em 8 de março de 2018. 
Assim, novamente A Gazeta faz uma crítica ao atual sistema 
penal e um elogio ao castigo. O jornal, então, conecta as nar-
rativas de violência contra as mulheres a um discurso penal e 
punitivista, indicando que uma punição mais severa, nos meios 
jurídicos, seria a solução mais indicada para o problema.

A defesa da existência do feminicídio como um fenô-
meno global é uma pauta tradicionalmente associada a 
movimentos feministas, progressistas e/ou de esquerda po-
lítica. Por outro lado, a defesa da criação de mecanismos 
de criminalização encontra lugar no discurso punitivista, 
comumente associado a grupos mais conservadores e/ou 
pertencentes à direita política. O crescimento do que al-



55Representações e invisibilidades no campo do jornalismo

guns teóricos abolicionistas chamam, desde os anos 1990, 
de uma “esquerda punitiva” representa uma intersecção 
entre essas visões, apesar da aparente tendência à polari-
zação. Para a criminalista Maria Lucia Karam (1996, p. 80),

a monopolizadora reação punitiva contra um ou 
outro autor de condutas socialmente negativas, ge-
rando a satisfação e o alívio experimentados com a 
punição e consequente identificação do inimigo, do 
mau, do perigoso, não só desvia as atenções como 
afasta a busca de outras soluções mais eficazes.[...] 
Aí se encontra um dos principais ângulos da funcio-
nalidade do sistema penal, que, tornando invisíveis 
as fontes geradoras da criminalidade de qualquer 
natureza, permite e incentiva a crença em desvios 
pessoais a serem combatidos, deixando encobertos 
e intocados os desvios estruturais que os alimentam 
(KARAM, 1996, p.82).

Por fim, assim como acontece em jornais nacionais 
como Folha de S. Paulo (MARIANO, 2017; PRADO, SANE-
MATSU, 2017), A Gazeta não deu espaço, em sua cobertura, 
para tratar da historicidade do próprio conceito de femi-
nicídio, o que poderia ter uma função pedagógica e de res-
ponsabilidade social, contribuindo para a compreensão da 
amplitude do fenômeno.

Considerações finais
Diante de um mar de fatos que inunda nosso cotidiano, 
importa-nos não apenas determinar os objetos enunciati-
vos e suas estratégias narrativas, que surgem como parte 
do discurso midiático, mas também nos interessa, como 
sugere Foucault (2008), verificar o que torna possível suas 
aparições, o que os legitima e o que é capaz de transfor-
má-los. O jornalismo, apesar da crise de credibilidade que 
vivencia hoje, parcialmente provocada pelo que chama-
mos agora de fake news, ainda sustenta seu lugar no dis-
positivo midiático, agendando as conversas cotidianas e 
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contribuindo para a formação de noções e valores sobre as 
questões com as quais lidamos.

O jornalismo tradicional ainda se coloca como a lente 
capaz de delimitar o verdadeiro do falso, tentando susten-
tar a todo custo sua posição nas relações sociais de po-
der. Nesse discurso, os atributos narrativos do jornal são 
mascarados pela retórica da objetividade. Não é de todo 
negativo, para a superação de problemas sociais, o uso de 
elementos dramáticos nos noticiários. É pela dramatici-
dade que temos nós, sociedade, causado afetos irremediá-
veis, como quando o livro “Uncle Tom’s Cabin”, de Harriet 
Beecher Stowe, fez emergir, na metade do século XIX, a 
revolta que ainda faltava para uma verdadeira revolução 
abolicionista nos Estados Unidos. Tudo isso nos dá indí-
cios para pensar não somente que experienciamos o mun-
do de forma narrativa, mas que buscamos dar sentido a 
nossas questões de maneira romancesca, articulando coti-
diano e ficção a todo o momento. Segundo Motta (2004, p. 
21), essa ideia se assemelha ao pensamento do psicólogo 
K. Gergen, que diz que nós vivemos “os acontecimentos 
da vida cotidiana de modo narrativo porque estão imersos 
em narrações que vão carregando de sentido os relatos” e 
que “não só contamos nossas vidas como relatos, mas tam-
bém nos relacionamos com os outros de forma narrativa”.

Diante desse reconhecimento, um ambiente comu-
nicacional mais ético e realmente comprometido com 
questões sociais, requer que as empresas de comunica-
ção contextualizem suas narrativas contribuindo para 
que seu público tenha acesso a condições mais plenas de 
compreensão da complexidade dos fenômenos sociais. 
Convém, é claro, compreender que o mascaramento do 
caráter narrativo dos enunciados é uma estratégia uti-
lizada em diversas formações discursivas que buscam a 
pretensão da verdade – a saber, o próprio discurso cientí-
fico; e que a produção da verdade de nosso tempo, apesar 
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de se realizar em um ambiente midiático múltiplo e rui-
doso, nem sempre conta com narrativas plurais.

Para que o debate público acerca da violência contra as 
mulheres e do feminicídio seja feito de forma democráti-
ca, é necessário que o nosso ecossistema comunicacional, 
em especial no que diz respeito ao jornalismo, seja formado 
por uma pluralidade de vozes e que essas vozes assumam 
seu caráter narrativo. É preciso quebrar a história única 
que se conta acerca dos problemas sociais e da criminali-
dade, dando espaço para as histórias de mulheres negras, 
mulheres pobres e meninas, assim como se dá para as his-
tórias das mulheres brancas - tendo sempre em mente que 
o cotidiano de violência contra as mulheres tem raízes em 
questões mais profundas e estruturais.

Notas
1. Dirigido por Stephen Frears e baseado no clássico da 
literatura francesa Les liaisons dangereuses, de Pierre 
Choderlos de Laclos.
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3 O racismo na seleção das fontes jornalísticas: 
indignos de crédito?

PATRÍCIA GOMES RUFINO ANDRADE 

GIRLEY VIEIRA DA SILVA

Este artigo trata sobre o processo de seleção de fontes jor-
nalísticas na construção das mensagens veiculadas pela 
imprensa e, sobretudo, sobre como a escolha dos atores so-
ciais que figuram nos textos veiculados na mídia pode (re)
produzir práticas difusas de discriminação étnico-raciais. 
Para tanto, toma como objeto de investigação materiais vei-
culados no jornal capixaba A Gazeta1 sobre comunidades 
quilombolas no Espírito Santo.

Na execução deste trabalho – que teve como base a pes-
quisa que desenvolvemos no âmbito do Programa de Pós-
-graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES, 
entre 2017 e 2018 – estudamos sujeitos cujas relações são 
atravessadas pelos desdobramentos da história desde o pe-
ríodo de escravização da população negra no Brasil, o que 
resultou em divergências nas diferentes esferas sociais e 
políticas. Tais conflitos, que se dão em função do choque 
entre perspectivas distintas de relação com o território, ins-
crevem em lados opostos os remanescentes de quilombos e 
atores sociais que operam sob a lógica da exploração capi-
talista das terras no processo.

No Espírito Santo, a exemplo do que ocorreu em quase 
todo o território nacional, os movimentos em busca de auto-
nomia e reação à exploração do povo negro promoveu o surgi-
mento de diversos agrupamentos que, por meio da transmis-
são de saberes e referências culturais, conseguiram demarcar 
modos de vida peculiares e consolidar territórios (OLIVEIRA, 
2005). E a exemplo da trajetória de resistência dos negros no 
Brasil, marcada por diferentes embates nos campos cultural, 
religioso, territorial, entre outros, por motivos diversos os de-
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safios enfrentados pelas comunidades remanescentes de qui-
lombos guardam um aspecto comum: o viés racial.

O conflito fundiário, que inicialmente pode parecer 
mais de ordem material, é composto pela questão étnico-
-racial dada à conexão de ancestralidade e à própria di-
ferença étnica estabelecida, que aproximam os efeitos do 
racismo estrutural aos embates relacionados aos quilombo-
las. E como o objeto aqui estudado é afetado decisivamente 
pela questão racial, abordaremos a seguir alguns aspectos 
sobre o racismo, necessários à compreensão dos fenômenos 
comunicacionais analisados.

Racismo no Brasil
“Onipresente e forte” (MUNANGA, 2005, p. 49), o racis-
mo está materializado em práticas diárias difundidas em 
diferentes esferas da sociedade. Conforme reiteram estu-
dos elaborados por diversas instituições públicas, da socie-
dade civil organizada e do Movimento Negro do Brasil, a 
origem étnica e a tonalidade da pele constituem barreiras 
socioeconômicas para muitos cidadãos que vivenciam coti-
dianamente o resultado de processos históricos, culturais e 
políticos promovidos ao longo de anos de disseminação da 
ideologia da superioridade “branca”.

É o que confirmam, por exemplo, as séries históricas 
de coleta de dados sistematizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2019, p. 12), ao eviden-
ciarem que as populações preta e parda possuem severas 
desvantagens em relação à branca no que diz respeito ao 
“[...] mercado de trabalho, distribuição de renda, condi-
ções de moradia, educação e ainda perpassam superiores 
índices violência, além da falta de representação política”. 
Consequentemente, o racismo como um componente so-
ciocultural adentrou esses territórios. Por isso, é necessário 
que seja enfrentado a partir de suas reversas possibilidades 
em todas as formas de expressão – cultural, individual ou 
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institucional – que compõem uma extensa plataforma de 
ações consideradas estruturais.

A ação racista – que consiste em desqualificar, excluir, 
restringir ou distinguir em qualquer circunstância pessoas 
com base em preferências de cor, descendência ou origem 
étnica (ONU, 1966) – resulta em condições de desigualdades 
humanas em função da tonificação da pele e ocupa, assim, 
papel estruturante nas diversas formas de desigualdades so-
ciais existentes em nosso país. Para Munanga (2005, p. 18), tal 
condição representa uma “[...] arma ideológica para legitimar 
e justificar a dominação de uns sobre os outros [...]”. 

E ao mesmo tempo em que esse fenômeno se torna cor-
riqueiro em diferentes esferas, também é constantemente 
negado por quem o pratica. Trata-se de uma estratégia de 
naturalizar e/ou invisibilizar as formas de discriminação 
que ocorrem inclusive em âmbito institucional, o que con-
tribui para a consolidação do racismo estrutural.

Conforme explica van Dijk (2008), a partir dessa natura-
lização, que tem servido à dissimulação das atitudes sectá-
rias no seio da sociedade brasileira, o racista passa a se co-
locar como vítima, desconsiderando o processo histórico e 
social e utilizando-se do privilégio branco como argumento 
para referendar a opressão. Como processo histórico, essa 
dominação é consolidada da seguinte maneira:

As desigualdades na interação diária com os indí-
genas e com as pessoas negras em sociedades tra-
dicionais, em que todos os grupos tinham seu lugar 
e papéis próprios, pareceram tão “naturais” que a 
ideia de dominação racista foi geralmente vista – e, 
muitas vezes, ainda o é – como uma acusação absur-
da (VAN DIJK, 2008, p. 13).

Tal contrassenso está relacionado à criação do mito da 
democracia racial que, segundo Florestan Fernandes (2015), 
produziu uma “cortina de fumaça” que resultou na enco-
menda por parte da Organização das Nações Unidas para 
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Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) de uma pesquisa 
para conhecer a realidade brasileira, considerando a pos-
sibilidade de se estar diante de um caso “neutro” de mani-
festação de preconceito racial que poderia ser empregado 
como “modelo” à pacificação de problemas vivenciados por 
outras nações. O estudo, custeado por pela UNESCO e de-
senvolvido por pesquisadores no campo social (como o pró-
prio Florestan, Roger Bastide, Fernando Henrique Cardoso, 
Octávio Ianni, entre outros), frustrou os planos da institui-
ção. A ida a campo desses cientistas, ao contrário do que 
era propagado no imaginário social nacional, descortinou, 
com o perdão da licença poética, o “óbvio ululante”: nunca 
fomos um espaço privilegiado de convivência harmônica e 
igualitária em termos de raça e etnia. Segundo Fernandes 
(2015), a ideia da democracia racial à brasileira

[...] constitui uma distorção criada no mundo colo-
nial, como contraparte da inclusão dos mestiços no 
“núcleo legal” das grandes famílias. O fundamento 
pecuniário da escravidão e certos efeitos severa-
mente prescritos, mas incontáveis da miscigenação 
contribuíram para que se operasse uma espécie de 
mobilidade social por infiltração, graças à qual a 
composição dos estratos raciais dominantes teve 
de aderir com certa elasticidade. No entanto, mau 
grado e extensa variabilidade do fenômeno ao lon-
go do tempo e do espaço, tornou-se a miscigenação 
como índice de integração social e como sintonia, 
ao mesmo tempo, de fusão e de igualdade raciais. 
(FERNANDES, 2015, p. 26)

Ou seja, a diversidade racial tornou-se instrumento 
para que o preconceito velado fosse elevado à categoria de 
característica positiva da visibilidade de uma pretensa cul-
tura brasileira – o que representa, na verdade, uma estra-
tégia de apagamento ou inferiorização das culturas africa-
nas, por exemplo. Isso porque nos discursos aparentemente 
positivos, como o que exalta a diversidade brasileira, pode 
estar inserida uma estratégia camuflada empregada pelo 
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grupo dominante para inferiorizar a cultura do dominado e 
descaracterizar o privilégio e, assim, manter a estrutura de 
poder (BHABHA, 1998). 

Tão importante quanto a reflexão sobre o tema em evi-
dência é a constatação de que tanto a disseminação como a 
negação da existência do racismo se dão, sobretudo, por meio 
de discursos. Os processos comunicativos são fundamentais 
para que esse tipo de crença sectária e segregacionista passe 
do verbo à prática, quer dizer, seja transformado em atitudes 
racistas que causam danos de ordem simbólica e materiais 
não somente às vítimas desse tratamento diferenciado, mas a 
todo complexo contexto estrutural da população segregada. 

Essa mentalidade socialmente compartilhada é cons-
truída de forma colaborativa pela “[...] sociedade por meio 
de discursos institucionais do campo da política, das mí-
dias, da educação, do ensino e dos negócios” (VAN DIJK, 
2015, p. 32). Por isso, ganha relevância para a compreensão 
de tal fenômeno a forma como atores institucionalizados 
que possuem abrangência e penetração importante sob o 
ponto de vista da cognição social (caso dos veículos de im-
prensa) contribuem nesse processo, pois compactuamos 
com a percepção dos autores referenciais deste trabalho 
que comungam da premissa de que o discurso e a estrutura 
social encontram-se dialeticamente relacionados.

O papel da imprensa nesse processo é evidenciado 
quando constatamos que a prática do racismo persiste 
quando “elites simbólicas”, tais como jornalistas, acadêmi-
cos ou políticos “colaboram com a consolidação e dissemi-
nação de modelos mentais cognitivos que promovem a dis-
tinção, a exclusão, a restrição ou a preferência baseada em 
raça, cor ou origem nacional ou étnica” (SILVA, 2018, p. 14).

Diante disso, o texto ora apresentado busca debruçar-se 
sobre a forma como a imprensa pode, por meio da seleção das 
fontes jornalísticas, promover a discriminação racial e, conse-
quentemente, prejudicar grupos étnico-raciais em processos 
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de disputa de poder que se dão na esfera pública, nos quais os 
direitos dos grupos minoritários2 estejam em discussão.

Aprofundamos o olhar sobre como o jornal A Gazeta, de 
Vitória (ES), promove a diferenciação entre os sujeitos se-
gundo o quesito velado da racialização durante o processo de 
produção de uma notícia ou reportagem e com base em cri-
térios ditos objetivos. Para tanto, analisamos textos desse ve-
ículo impresso produzidos no ano de 2007 que tratam sobre 
a titulação de territórios quilombolas em terras capixabas.

A escolha dos remanescentes de quilombos – reconhe-
cidos por meio da autoatribuição pelo Estado (Decreto n. 
4.887/2003) como grupos étnico-raciais que possuem traje-
tória histórica caracterizada por relações territoriais espe-
cíficas demarcadas pela ancestralidade conectada à resis-
tência e à exploração histórica vivenciada pela população 
negra – teve como critério a percepção de que esses grupos, 
por possuírem historicidade imbricada à escravização, são 
impactados de forma singular pelos males do racismo re-
forçado pelas mídias informativas.

É o que demonstram alguns estudos sobre os quilom-
bolas, entre os quais o que desenvolvemos (SILVA, 2019), 
que tratam da cobertura da mídia nos processos de ti-
tulação de territórios quilombolas no Espírito Santo. A 
pesquisa demonstrou que o próprio conflito agrário pre-
sente nesse contexto é atravessado por posicionamentos 
discriminatórios assumidos por atores sociais que in-
cluem jornalistas, agentes do Estado e fazendeiros que 
participaram do processo de ocupação dos territórios 
reconhecidos como remanescentes de quilombos. Con-
forme Oliveira (2005, p. 319), estes últimos, tendo como 
base suas respectivas mentalidades racistas, propagam e 
se dedicam até a atualidade a legitimar a ideia de que 
“[...] negros descendentes de escravizados não sejam tão 
merecedores e capazes de terem acesso ao direito a terra 
e administrarem seus próprios territórios”.



67Representações e invisibilidades no campo do jornalismo

Na seção seguinte, para compreender a dinâmica de 
como ocorre a disputa de poder entre os grupos hegemôni-
cos e os minoritários na arena do campo jornalístico, discu-
tiremos como os discursos compartilhados pela imprensa 
podem influenciar a opinião pública, considerando o pro-
cesso de construção da esfera de visibilidade midiática que 
interfere na esfera pública.

O papel da imprensa na estruturação  
da esfera pública
O papel desempenhado pela imprensa na dinâmica de dispu-

ta do poder social é objeto de debates em distintos espaços. 
Tanto no espectro do senso comum quanto no acadêmico, as 
perspectivas sobre como os veículos de comunicação exercem 
(ou contribuem para o exercício do) poder são várias, vistas a 
partir de diferentes pontos de observação. O que se aproxima 
de um consenso é a constatação de que a imprensa está inse-
rida no tecido social e que sua condição simbólica influi nas 
decisões tomadas pela sociedade moderna. Refletindo sobre a 
inserção da imprensa na vida social, Maia (2008, p. 16) define o 
sistema dos meios de comunicação enquanto “[...] ambiente de 
luta simbólica e profusão de discursos, que participa central-
mente desse fazer político através do quais sentidos e institui-
ções são sustentados ou transformados”.

Nesta pesquisa, optamos por observar o papel da impren-
sa e sua participação/ interferência na esfera pública – espa-
ço “público” onde o debate da coletividade se realiza – e os 
impactos dessa atuação nas dinâmicas sociais e territoriais.

Conforme Jürgen Habermas (1997), a esfera pública pode 
ser compreendida como o território atravessado por um fluxo 
comunicacional por onde circulam as perspectivas e pontos 
de vistas a respeito dos assuntos de interesse da sociedade. 
Resultados desses fluxos e contrafluxos, as teses que predo-
minam e angariam mais adesão costumam ser aquelas que 
representam a hipotética opinião pública. Habermas (1997, 
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p. 92) sintetiza a esfera pública como “[...] uma rede adequa-
da para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e 
opiniões; nela, os fluxos comunicacionais são filtrados e sin-
tetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas 
enfeixadas em temas específicos”.

Embora a imprensa desempenhe relevante papel, ela não 
pode ser vista como uma espécie independente de esfera pú-
blica, apesar de alguns autores já terem empregado o termo 
“esfera pública midiática” (HANSEN, 2009). Na perspectiva 
que adotamos, a esfera de visibilidade midiática está relacio-
nada à participação da imprensa na esfera pública.

De acordo com Maia (2008, p. 101), o espaço de visibili-
dade midiática pode ser percebido como “[...] uma ‘arena’, ou 
um palco, onde vários grupos sociais e instituições compe-
tem sobre a definição e a construção de sentido a respeito de 
questões-chave da vida pública”. Sob essa ótica, a imprensa 
não constitui a esfera pública, mas é responsável por dispo-
nibilizar à sociedade e às demais instituições que participam 
do debate versões próprias sobre eventos que serão aciona-
dos nas disputas pelas teses vencedoras adotadas pela opi-
nião pública. A atuação da imprensa pode ser grosso modo 
assim esquematizada:

[...] funcionando por meio de um processo que se re-
troalimenta, a cobertura da imprensa impacta, por 
meio dos enquadramentos de temas e do agencia-
mento de sentidos, os debates realizados nas diver-
sas arenas da esfera pública que, de sua parte, imis-
cui na formação da opinião pública, a qual, de forma 
legítima ou não, serve como justificativa para as de-
cisões e ações políticas que interferem na sociedade 
de modo geral (SILVA, 2019, p. 100).

Tal dinâmica reforça a importância de se observar como 
os textos produzidos pelos jornais operam na promoção do 
debate público sobre determinados assuntos ao inseri-los 
na agenda do dia. Além de possuir essa capacidade de pau-
tar determinados temas, a imprensa também disponibiliza 
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enquadramentos3, ou seja, versões prontas dos assuntos 
que serão utilizados pelos atores sociais no debate público 
efetivado em espaços não midiáticos.

Partindo do pressuposto de que a imprensa oferece pro-
postas de interpretação dos eventos (os enquadramentos) por 
meio dos discursos veiculados, de que forma as fontes ouvidas 
pelos jornais se inserem na dinâmica da disputa de poder que 
envolve grupos étnico-raciais, como as comunidades rema-
nescentes de quilombos? E qual a importância da seleção dos 
atores sociais que serão ouvidos pelos jornais à conformação 
dessas versões dos acontecimentos que a imprensa costuma 
oferecer para a sociedade? Essas questões serão abordadas na 
seção a seguir, com o objetivo de descrever a contribuição das 
fontes aos discursos veiculados pelos jornais.

As fontes no jornalismo e o papel  
dos definidores primários 
Pesquisas no campo da comunicação têm demonstrado 
como a dinâmica de seleção e representação das fontes im-
pacta e condiciona o discurso sobre determinado tema pro-
pagado pela imprensa. Por isso, torna-se necessário com-
preender o papel das fontes no processo de construção de 
conteúdo jornalístico.

Em primeiro lugar, o ato de perceber e narrar a reali-
dade vivenciada, segundo Lage (2008), não é tarefa de um 
homem só, ou seja, o jornalista não é o único a interferir 
nos conteúdos que compõem a esfera de visibilidade midiá-
tica produzida pela imprensa. Afinal, instituições e sujeitos 
diversos consultados na elaboração das matérias sintetizam 
parte relevante do recorte sobre o acontecimento abordado 
nos veículos de comunicação. É o que reforça Porto (2004), 
para quem o jornalista constrói o texto partindo de conteú-
dos e versões que se originam, majoritariamente, de sujei-
tos ou instituições representadas por seus porta-vozes que, 
de alguma forma, testemunharam ou participaram de even-
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tos, ou que simplesmente detenham notório conhecimen-
to sobre o assunto em pauta. Os atores consultados pelos 
jornais no processo de produção das notícias e reportagens 
são chamados de fontes, descritas como:

[...] pessoas, organizações, grupos sociais ou refe-
rências; envolvidas direta ou indiretamente a fatos e 
eventos; que agem de forma proativa, ativa, passiva 
ou reativa; sendo confiáveis, fidedignas ou duvidosas; 
de quem os jornalistas obtêm informações de modo 
explícito ou confidencial para transmitir ao público, 
por meio de uma mídia (SCHMITZ, 2011, p. 9).

Partindo da representação que os meios de comunicação e 
os próprios manuais de formação do profissional de imprensa 
procuram engendrar sobre esses atores, é possível acreditar 
que, a exemplo do papel desempenhado pelo próprio jornal, as 
fontes são apenas mais um dos mecanismos que contribuem 
à construção de conteúdos objetivos e imparciais. Isso porque 
não é incomum a reafirmação por parte das empresas jorna-
lísticas de que os lados envolvidos nos fatos narrados são sem-
pre ouvidos – o que segue, em certa medida, a orientação dos 
manuais de redação jornalística, para os quais os “dois lados” 
devem ser ouvidos e as fontes que detêm credibilidade para 
abordar o assunto devem ser priorizadas.

Paradoxalmente, como explicam Hall et al. (2016), essa 
postura de buscar a imparcialidade por meio da seleção 
“correta” e “equilibrada” dos sujeitos consultados pelos 
jornais é também responsável por privilegiar a presença de 
atores que representam grupos hegemônicos em detrimen-
to dos representantes dos demais espectros da sociedade.

Assim, a “regra de ouro” da objetividade em perseguir a 
produção de um texto equilibrado muitas vezes prioriza e/ou 
contempla fontes que os próprios veículos de imprensa con-
sideram dignas de credibilidade. O que resulta, comumente, 
na ocupação privilegiada dos espaços nos textos por atores 
em posições privilegiadas, aqueles acreditados – os espe-
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cialistas em dado tema que, supostamente, ocupariam uma 
posição “desinteressada” diante do acontecimento sobre o 
qual emitem opinião. Dessa forma, a versão elaborada pela 
imprensa sobre os fatos e disponibilizada para o debate na 
esfera pública, conforme explica Hall et al. (2016), aproxima-
-se das teses defendidas pelos grupos hegemônicos:

Ironicamente, as próprias regras destinadas a pre-
servar a imparcialidade, e que se desenvolveram a 
partir do anseio de maior neutralidade profissional, 
servem também para orientar poderosamente os 
media nas “definições da realidade social”, que as 
suas fontes “acreditadas” – os “porta-vozes” institu-
cionais – fornecem (HALL et al., 2016, p. 316).

Em virtude desse processo, reiterado por Entman 
(2003), os enquadramentos hegemônicos se sobressaem 
nos textos veiculados pela imprensa porque as fontes ofi-
ciais (de Estado) ou aquelas que integram a elite simbólica 
têm mais condições de influenciar e/ou ocupar mais es-
paços no processo de produção de notícias. Todavia,  não 
é apenas o fato de figurarem entre aquelas fontes mais 
consultadas que promove a desigualdade no processo de 
construção dos discursos jornalísticos. E ainda que a pre-
ferência não se dê de forma premeditada e os vários lados 
envolvidos sejam ouvidos pelos jornalistas no processo de 
produção das notícias, as fontes “dignas de crédito” costu-
mam responder pela definição dos temas e pela inscrição 
dos tópicos a serem abordados nos textos, estabelecendo 
dessa forma a interpretação primária do(s) assunto(s) per-
passado(s) nas matérias.

Para Hall et al. (2016) esse processo é responsável pela 
criação da figura do primary definer (definidor primário). É a 
atuação desse “porta-voz qualificado”, geralmente membro 
da elite simbólica, que irá delinear a perspectiva a partir da 
qual determinado evento ou tema será desenvolvido no tex-
to jornalístico. O definidor primário é o agente que exibe a 
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interpretação inicial e, de certa maneira, não só institui a 
“coluna dorsal” (estrutura) responsável por pautar o restan-
te do desenvolvimento da matéria, mas também a dinâmica 
das abordagens futuras sobre a questão debatida. E mesmo 
que a fonte representante do grupo minoritário seja ouvi-
da/mencionada no texto, ela geralmente é condicionada a 
se posicionar em relação àquilo que o definidor primário 
impôs como recorte principal da temática. Não obstante, a 
definição primária é responsável por estabelecer: 

[...] o limite de todas as discussões subsequentes 
através do seu enquadramento do problema. Este 
enquadramento inicial fornece então critérios se-
gundo os quais todas as contribuições subsequentes 
são rotuladas de “relevantes” para o debate ou “irre-
levantes” – fora da questão. As contribuições que se 
afastam desse enquadramento são acusadas de “não 
tratarem a questão” (HALL et al., 2016, p. 317).

Isso explica a presença das visões hegemônicas sobre vá-
rios temas no conteúdo ofertado pela imprensa na esfera da 
visibilidade midiática. O aprofundamento no debate sobre te-
mas como o direito das comunidades quilombolas, por exem-
plo, geralmente está restrito aos tópicos definidos pelas fontes 
“dignas de crédito” – privilegiadas no texto –, impondo ao ou-
tro grupo a possibilidade de somente se posicionar a respeito 
do recorte da realidade tabulado pelo definidor primário. Ou 
seja, a abordagem sobre as questões relacionadas às comuni-
dades quilombolas é orientada a partir da visão hegemônica 
do início da elaboração do texto até sua publicação.

Na prática, o modus operandi institucionalizado pela 
imprensa para garantir a objetividade e imparcialida-
de do texto soa ao mesmo tempo paradoxal quando se é 
possível identificar a atuação dos definidores primários, 
pois os jornais costumeiramente tendem “[...] fiel e im-
parcialmente, a reproduzir simbolicamente a estrutura 
de poder existente na ordem institucional da sociedade” 
(HALL et al., 2016, p. 316).
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Assim sendo, com o objetivo de analisar um caso espe-
cífico relativo à seleção de fontes na cobertura de um tema 
que envolve a disputa entre grupos hegemônicos e uma mi-
noria étnico-racial, realizamos no tópico seguinte um exa-
me da cobertura do jornal A Gazeta em 2007 sobre a titula-
ção de territórios quilombolas no Espírito Santo.

 A seleção de fontes na cobertura de A Gazeta
A questão territorial como recorte para a seleção das ma-
térias a serem analisadas4 contou ao longo da história com 
a omissão decisiva do Estado para que os conflitos se per-
petuassem. Foi somente depois de 100 anos da abolição 
formal da escravização que o poder público reconheceu o 
direito ao território às comunidades remanescentes dos 
quilombos, quando da promulgação da Constituição Fede-
ral (CF) de 1988 e da inserção do Art. 68 no texto final do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 
Esse atraso no reconhecimento trouxe um lastro estrutural 
na distribuição de terras no Brasil.

Embora o direito estivesse materializado e reconheci-
do na lei, pouco se avançou na reparação social proposta 
nessa política pública. Mesmo sem a concretização dos di-
reitos dos povos quilombolas no Espírito Santo, a ameaça 
que essa política representava ao status quo agrário já fora 
suficiente para a reação por parte dos grupos contrários 
às reivindicações das comunidades quilombolas. E se no 
início a disputa estava restrita aos interesses dos grandes 
e médios proprietários e dos negros, na atualidade, como 
pontua Oliveira (2011), multinacionais da monocultura de 
eucaliptos e da cana-de-açúcar, agentes de administra-
ções públicas municipais, estadual e federal e a própria 
imprensa, entre outros, passaram também a atuar em um 
dos polos do conflito.

Considerando a presença desses atores que poderiam 
figurar como fontes das matérias, passamos agora a avaliar 
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a inserção dos mesmos na cobertura realizada pelo jornal. 
Primeiro, levando-se em conta somente o espaço nos tex-
tos destinados à manifestação dos atores sociais é possível 
identificar que os fazendeiros, os representantes de multi-
nacionais e os “especialistas” contratados por esses atores 
contrários aos direitos dos quilombolas ocuparam aproxi-
madamente 70% da mancha gráfica destinadas às fontes. 
Os quilombolas, por sua vez, ocuparam somente 10% da 
superfície, enquanto representantes do Estado, suposta-
mente posicionados em um polo mais neutro em relação à 
questão, estiveram presentes em cerca de 20% dos espaços 
destinados a essas matérias.

Conforme expõe a imagem a seguir (Figura 1), é predo-
minante a fala dos sujeitos contrários à titulação.

Figura 1: Espaço (%) ocupado pelas fontes nos textos publicados em 2007

Fonte: SILVA (2019), com base nas publicações de A Gazeta analisadas.

Tendo em vista apenas a manifestação dos sujeitos direta-
mente impactados pelos processos de titulação de territórios, 
proprietários rurais e quilombolas, observa-se que o grupo 

Fazendeiros Estado Quilombolas
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contrário à titulação foi ouvido em oito dos 12 textos, enquan-
to os quilombolas foram considerados pelo jornal em apenas 
três. O que permite outra constatação relevante: a quase au-
sência do contraditório nos textos publicados, ou seja, um 
quase silenciamento da visão das comunidades e consequente 
tratamento desigual entre as fontes consultadas.

Ademais, no que tange ao conteúdo sobre o tema ofer-
tado à sociedade na esfera de visibilidade midiática, para 
ser empregado nas arenas do debate público, os proprietá-
rios rurais e os especialistas por eles contratados ocuparam 
o papel de primary definers nos oito textos em que fontes 
foram ouvidas. Nos demais, textos muito curtos, a presença 
das fontes pouco interferiu nos conteúdos. 

Isso significa dizer que o jornal considerou como mais 
críveis em termos de condições para opinar sobre o assun-
to os sujeitos pertencentes ao grupo hegemônico envolvido 
no processo, discriminando os representantes das comuni-
dades ao selecionar aqueles que seriam dignos de crédito 
para o jornal. Esse preconceito se torna mais evidente ao 
compararmos o tamanho dos textos destinados a cada um 
dos lados quando da possibilidade de manifestação. Con-
siderando os 12 textos analisados, foram destinados 6.000 
caracteres aos argumentos dos fazendeiros, enquanto os 
quilombolas estiveram restritos ao quantitativo de 966 ca-
racteres para dar sua versão sobre o embate.

Na metodologia empregada nesta análise, a exemplo do 
que utilizamos em Silva (2019), a identificação do problema – 
que representa a controvérsia que o jornal considera existir 
no assunto pautado – é fundamental para inferir o enquadra-
mento geral predominante na cobertura realizada. No exame 
do corpus em questão, dos 12 textos consultados, 11 elegeram 
como problema central a ameaça à propriedade privada.

Isso quer dizer que, dentre todos os aspectos que o jor-
nal poderia considerar como problema relevante a ser de-
senvolvimento sobre o processo de titulação de territórios 
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quilombolas, A Gazeta destacou e elegeu como prioritário 
justamente a ameaça à propriedade privada, representando 
a visão do polo contrário à titulação (proprietários de terra). 
Além disso, tais atores sociais são referenciados de forma 
tendenciosa como donos da terra que tornam essas áreas 
produtivas (agricultores, produtores e proprietários).

São vários aspectos que confirmam tal inferência, entre 
os quais o fato das fontes privilegiadas pela cobertura (fa-
zendeiros) serem sujeitos das orações em seis dos 12 títulos 
elaborados pelo jornal, o que produz um efeito de sentido 
que reforça uma imagem positiva de protagonismo e de de-
fesa de “direitos” por parte dos fazendeiros, que suposta-
mente seriam prejudicados com a titulação, conforme a se-
guir: “Desapropriação: Produtores vão receber em dinheiro 
por terras” (A GAZETA, 11/03/2007, p. 8); “Proprietários 
lutam por terras em São Mateus” (A GAZETA, 27/05/2007, 
p. 3); “Agricultores do Norte querem revisão na área de qui-
lombolas (A GAZETA, 31/05/2007, p. 7); “Produtores rurais 
do Norte fecham a BR101” (A GAZETA, 05/08/2007, p. 11); 
“Produtores podem perder terras para quilombolas” (A GA-
ZETA, 05/08/2007, p. 14); e “Norte: Produtores fazem carre-
ata até vitória” (A GAZETA, 09/11/2007, p. 9).

O outro lado, na única vez que figurou no título, foi pos-
to na condição de responsável por um dano sofrido pelos 
fazendeiros: “Produtores podem perder terras para quilom-
bolas” (A GAZETA, 05/08/2007, p. 11). Como resultado des-
se processo desigual de seleção e de espaço dado às fontes, 
predominaram nos textos os enquadramentos que favore-
cem as demandas e argumentos apresentados pelos sujeitos 
contrários à titulação (fazendeiros e/ou seus representan-
tes), conforme demostra Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 - Quadro geral dos enquadramentos  
identificados em A Gazeta

Texto Enquadramento 
principal

Enquadramento secundário

1
Procedimento 
conflituoso que pode 
prejudicar muitos 
produtores.

- Injusto;
- Punição aos proprietários;
- Gera prejuízos econômicos.

2

Procedimento 
conflituoso que pode 
prejudicar muitos 
produtores.

- Legítimo devido 
à comprovação de 
ancestralidade e à relação 
de pertencimento das 
comunidades com os 
territórios pleiteados. 

3
Procedimento 
conflituoso que pode 
causar prejuízos 
econômico e social.

- Direito das comunidades 
quilombolas.

4

Procedimento que 
pode causar prejuízos 
econômicos.

- Não atende aos interesses 
dos quilombolas;
- É legítima porque atinge 
o direito à propriedade 
privada;
- É legítima em função dos 
quilombolas terem ocupado 
as áreas no passado.

5 Procedimento polêmico. -----------

6
Procedimento 
conflituoso, ilegal e 
ilegítimo.

-----------
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7

Procedimento 
conflituoso que 
prejudica os produtores 
e a economia.

- Ilegal e ilegítimo;
- Marcado por 
irregularidades processuais;
- Legítimo e amparado pela 
lei.

8

Procedimento 
conflituoso que causa 
prejuízo aos dois 
lados interessados 
(fazendeiros e 
quilombolas).

- É desagregador (divide a 
sociedade);
- Promove o racismo contra 
os não quilombolas;
- Prejudica os quilombolas.

9 Procedimento injusto e 
ilegal.

É uma política de Estado 
legal.

10 Procedimento oficial e 
legal.

-----------

11 Procedimento 
conflituoso que ameaça 
os proprietários.

-----------

12 Procedimento oficial 
que causa danos sociais.

-----------

Fonte: SILVA (2019), com base nas publicações de A Gazeta analisadas.

É possível identificar a presença majoritária de enqua-
dramentos principais (em 11 dos 12 textos) que reforçam 
questões negativas sobre a titulação de territórios quilom-
bolas (injustiça, ilegalidade, conflito, prejuízos econômicos, 
sociais entre outros). Tais enquadramentos reproduzem 
exatamente a perspectiva dos sujeitos contrários à titula-
ção, o que confirma a reprodução da ideologia das fontes 
priorizadas pelo veículo de comunicação na construção das 
notícias e reportagens.
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Os argumentos que defendem a visão das comunidades 
quilombolas (legalidade, política de Estado, direito e legitimi-
dade) somente aparecem de forma secundária em termos de 
enquadramento nos conteúdos avaliados, promovendo a qua-
se invisibilidade de informações que possam defender e justi-
ficar a necessidade e a importância do processo de titulação.

Conclusão
O exercício analítico aqui realizado tornou evidente o papel 
decisivo das fontes selecionadas pelo jornal na construção 
dos enquadramentos sobre o tema abordado nos textos. 
Isso demonstra que os jornalistas devem observar tanto a 
presença do contraditório quanto a forma como é disposta 
a posição dos atores ouvidos na construção do material jor-
nalístico, para que sejam evitados tratamentos discrimina-
tórios inevitavelmente prejudiciais à sociedade que, por sua 
vez, tem acesso somente à versão hegemônica da questão. 
Isso contribui para os leitores se posicionem contrariamen-
te aos direitos de grupos minoritários (caso dos quilombo-
las) nos debates promovidos na esfera pública.

Além de afetar a opinião pública, o direcionamento na 
esfera de visibilidade midiática (MAIA, 2008) em relação à 
discussão de importantes temas coletivos serve de justifi-
cativa para decisões políticas que impactam diretamente a 
vida das pessoas – como é o caso da não titulação dos terri-
tórios quilombolas, pois desde 1988 esse direito ainda não 
foi concretizado pelo poder público no Espírito Santo.

Ao assumirmos que uma prática racista pode ser iden-
tificada como qualquer tipo de discriminação, restrição, 
distinção e ou exclusão que tenham sido embasadas na na-
cionalidade, ancestralidade ou na cor da pele de qualquer 
cidadão, é possível concluir que a forma como o jornal 
excluiu a voz das comunidades quilombolas desses textos 
constitui-se em tratamento desigual e discriminatório que 
só pode ser classificado de racismo.
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Acrescenta-se a isso o fato de que nas matérias em aná-
lise, apesar de tratarem do direito constitucional desse gru-
po minoritário, identifica-se total ausência dos membros 
das comunidades quilombolas na posição de definidor pri-
mário, ou seja, da posição de fonte que desfruta na perspec-
tiva do jornal maior credibilidade e condição de falar com 
propriedade sobre o tema abordado.

Notas
1.   Disponível em: https://www.agazeta.com.br/

2.   O conceito de minoria aqui empregado está relacionado à 
possibilidade de os atores sociais intervirem nas instâncias 
de poder. Afastando-se da perspectiva quantitativa ou de 
inferioridade, os grupos minoritários são percebidos neste 
texto como “[...] um dispositivo simbólico com uma inten-
cionalidade ético-política dentro da luta contra-hegemôni-
ca”. (SODRÉ, 2005, p. 12).

3.  “O enquadramento, essencialmente, envolve seleção e sa-
liência. Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma re-
alidade percebida e torná-los mais destacados em um texto 
comunicacional, de forma a promover uma definição par-
ticular do problema, interpretação causal, avaliação moral 
e/ou proposta de solução para o item descrito” (ENTMAN, 
1993, p. 52, tradução nossa).

4.  A partir do recorte dos corpora consolidado em Silva 
(2019), analisamos 10 notícias e 2 reportagens classificadas 
naquele estudo pelo autor como sendo do gênero jornalís-
tico não-opinativo, publicadas por A Gazeta em 2007.

https://www.agazeta.com.br/
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As comunidades quilombolas no jornal  
A Tribuna: entre estereótipos e silenciamentos

NATHÁLIA ESTEVES DA SILVA GOMES

RAFAEL BELLAN RODRIGUES DE SOUZA

A negação, o apagamento e a invisibilização dos povos 
africanos fazem parte do processo histórico e político no 
Brasil. Foi assim no passado, com a ascensão do sistema 
escravista e a subestimação dos povos africanos com o mito 
da história única, passando pelas teorias de branqueamento 
surgidas no final do século XIX e culminando no mito da 
democracia racial brasileira (FERNANDES, 2017).

Ainda hoje, as ideias de convivência pacífica e demo-
crática entre brancos e negros são responsáveis pelo his-
tórico processo de negação do racismo, invisibilização e 
subcidadania das populações negras, produzindo sequelas 
até então não ultrapassadas. Kilomba (2019) afirma que “[...] 
uma sociedade que vive na negação, ou até mesmo na glori-
ficação da história colonial não permite que novas lingua-
gens sejam criadas” (2019, p. 12-13).

Moura (1987) reforça que o Brasil foi o último país do 
mundo a abolir a escravidão negra e que nossa estrutura 
social ainda é entravada no seu dinamismo pelo grau de in-
fluência das antigas relações escravistas. “Relações de tra-
balho e propriedade, familiares, sexuais, artísticas, políti-
cas e culturais estão impregnadas ainda das reminiscências 
desse passado escravista” (MOURA, 1987, p. 13).

Apesar de tal afirmação ser datada da década de 1980, é 
possível considerar que esses aspectos continuam sendo atu-
alizados até os dias de hoje, por meio de práticas racistas, 
que insistem em inviabilizar o acesso das populações negras 
ao espaço público, que se apresenta como democrático. Ape-
sar de os negros representarem a maioria da população bra-
sileira, segundo dados do último censo do IBGE1, é comum 
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encontrar, no jornalismo e na mídia2, representações este-
reotipadas dessas pessoas ou o silenciamento de suas vozes.

O que se busca neste trabalho é entender e descorti-
nar como o jornalismo capixaba tem representado os po-
vos negros, especificamente as comunidades tradicionais 
quilombolas do Norte do Espírito Santo, identificando 
quais narrativas têm sido construídas, a partir das fontes 
selecionadas, pela imprensa capixaba quando o assunto são 
os conflitos agrários frente à atuação do agronegócio inter-
nacional do eucalipto, na figura da multinacional Suzano 
(antiga Aracruz Celulose) e de fazendeiros que alimentam a 
cadeia produtiva da celulose e papel na região. Para viabili-
zar essas reflexões, realizamos uma análise dos textos e das 
fontes utilizadas por A Tribuna, tendo como referencial a 
Teoria de Enquadramento jornalístico, nas matérias produ-
zidas sobre o tema, no ano de 2009.

O recorte temporal foi escolhido com base em fatos im-
portantes para esta pesquisa. Foi em 2009 que o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reco-
nheceu3 as terras das comunidades de Serraria e São Cristó-
vão, em São Mateus, norte do Espírito Santo, como de terri-
tórios quilombolas. Também nesse ano foi realizada a fusão 
entre as empresas Aracruz Celulose e Votorantim Celulose 
e Papel (VCP), que resultou na gigante Fibria (atual Suzano), 
vice-líder mundial na produção de celulose.

Com o reconhecimento do Governo Federal das terras 
quilombolas, os conflitos pela terra na região ficaram ainda 
mais acirrados. Uma operação policial realizada na comu-
nidade quilombola Córrego São Domingos, uma das maio-
res do Sapê do Norte, no dia 11 de novembro de 2009, e que 
terminou com a prisão de 39 quilombolas, sob a suspeita de 
furto de madeira da empresa Suzano/Fibria, chamou aten-
ção pela desproprorcionalidade do aparato policial. Em tex-
to publicado pela assessoria de comunicação da Procurado-
ria da República, à época, o órgão informava que a Polícia 
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Militar do Espírito Santo só dispunha de nove mandados 
de busca e apreensão, embora tivesse realizado 39 prisões.

O episódio foi amplamente noticiado por diversos ve-
ículos da imprensa, local e nacional, entre eles o jornal A 
Tribuna. Como resultado, o MPF ajuizou duas ações civis 
públicas contra o Estado do Espírito Santo, uma por danos 
morais coletivos e outra por danos morais individuais. Pe-
los motivos expostos, o tema acabou por ganhar mais espa-
ço na imprensa capixaba, sendo um marcador importante e 
justificável para a escolha do período para a pesquisa.

Metodologia
Para estudar a maneira como o jornalismo constrói realida-
des e produz sentidos, a Análise de Enquadramento ou Fra-
me Analysis foi o instrumental que se apresentou como mais 
aderente aos objetivos desse estudo. Também conhecido 
como Teoria do Enquadramento, esse paradigma tem sido 
muito utilizado nos estudos de comunicação, pois possibilita 
entender o processo de produção das notícias e sua relação 
com a cultura e a política de determinadas sociedades.

Bonone (2016) lembra que o paradigma do enquadra-
mento tem sua origem no campo da psicologia, com Gre-
gory Bateson e seus estudos sobre interações, nos quais o 
autor explica que elas ocorrem a partir de quadros de senti-
do que moldam os comportamentos dos atores envolvidos, 
por meio de interpretações e ações. Gaye Tuchman (1978) 
surge como a primeira autora da área de comunicação a tra-
zer uma aplicação relevante do conceito de enquadramento 
para a área, em sua obra Making News: a study in construction 
of reality, tendo como base os estudos de Erving Goffman 
(1974). Tuchman defende que as notícias impõem um en-
quadramento capaz de definir e construir uma realidade.

Para Soares (2009), o enquadramento é uma forma de re-
presentação do próprio jornalismo, que exerce forte influ-
ência nos leitores, podendo essa afirmação ser confirmada 
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por meio de várias pesquisas empíricas. Para ele, enquadra-
mento jornalístico é a:

[...] capacidade dos meios de produzirem e dissemi-
narem implicitamente uma interpretação do mundo 
por intermédio de uma retórica implícita, entranha-
da na própria estrutura das matérias jornalísticas, in-
dicando o papel dos meios noticiosos na construção 
das representações públicas (SOARES, 2009, p. 56).

No enquadramento jornalístico, as notícias são produ-
zidas sob o tripé ênfase, seleção e exclusão de determinados 
aspectos e informações dos acontecimentos do dia a dia, 
que serão apresentados aos leitores, ouvintes ou telespec-
tadores, como coloca Rothberg (2007). Para o autor, o en-
quadramento organiza a realidade dentro de determinados 
eixos de apreciação e entendimento, que fazem inclusive, 
uso de expressões, estereótipos, sintagmas, etc.

Comunidades quilombolas e a indústria  
do eucalipto
Diversos autores (CARNEIRO, 1988; MOURA, 1987; AN-
JOS, 2006; GOMES, 2015) apresentam interpretações dis-
tintas, que remetem à época do Brasil Colônia, quando os 
escravizados fugidos buscavam nos quilombos um lugar de 
proteção, segurança, igualdade de condições, liberdade e 
acesso a terra, com fortes referências culturais das comuni-
dades existentes na África e influências marcantes dos po-
vos indígenas (BATISTA, 2011). Moura (1987) afirma que os 
quilombos brasileiros foram de grande importância social 
e não um fenômeno esporádico no Brasil.

Para Anjos (2006), nos dias atuais, o termo quilom-
bo ganhou um novo significado, que tem como origem o 
campesinato negro, mas sem perder sua característica de 
resistência. O termo designa os agrupamentos de povos de 
matriz africana que conseguiram ocupar uma terra e obter 
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autonomia política e econômica. Ao quilombo contempo-
râneo está associada uma interpretação mais ampla, mas 
perpetua a ideia de resistência do território étnico, em que 
as comunidades são capazes de se organizar e reproduzir 
num espaço geográfico de condições adversas, ao longo do 
tempo, sua forma particular de viver (ANJOS, 2006, p. 53).

A região do Sapê do Norte, localizada no extremo nor-
te do Espírito Santo, entre os municípios de São Mateus e 
Conceição da Barra, é composta por 32 comunidades, den-
tre as quais 28 já foram certificadas pela Fundação Cultural 
Palmares (OLIVEIRA, 2011). Sua população é composta por 
afrodescendentes, remanescentes de quilombos, organiza-
dos em sítios familiares rurais que mantêm entre si laços 
de parentesco, religiosidade, festa, solidariedade e outras 
práticas que remontam a uma história comum, cuja memó-
ria alcança os tempos de cativeiro dos seus antepassados 
(FERREIRA, 2009).

A formação dos quilombos do Sapê do Norte data do sé-
culo XIX. Segundo Ferreira (2009), essas comunidades foram 
constituídas ainda durante o período da escravidão, época 
em que, forçadamente, milhares de negras e negros africa-
nos foram trazidos para o Espírito Santo para trabalhar nas 
fazendas produtoras de farinha de mandioca. Já naquele pe-
ríodo, os negros escravizados buscavam formas de resistên-
cia ao regime por meio de rebeliões, fugas, assassinatos de 
senhores e feitores, suicídio e formação de quilombos.

A partir das décadas de 1960 e 1970, com o projeto do Go-
verno Militar de modernização da agricultura brasileira, teve 
início a expropriação das terras quilombolas para implanta-
ção de extensos monocultivos de eucalipto – inicialmente 
destinados à produção de madeira e carvão e, posteriormen-
te, à celulose e ao papel, com forte incentivo do Governo 
Militar brasileiro. Além dos impactos na rica biodiversidade 
local, isso também significou a expropriação da água, do ali-
mento, dos medicamentos e demais elementos que sustenta-
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vam a prática do campesinato negro, base da existência das 
comunidades tradicionais quilombolas do Sapê do Norte. 
Para Pasini (2014, p. 16), três fatores contribuíram para a ex-
propriação das terras no Norte do ES: a ausência de docu-
mentação de titularidade das terras, o plano de incentivos 
do Governo Militar (1964-1985) e a ocupação pelo Governo 
Estadual, reconhecendo as terras como devolutas.

Os primeiros plantios de eucalipto destinados à expor-
tação e à produção de celulose da Companhia Vale do Rio 
Doce datam dos anos 1950. A partir dos anos 1960, a flores-
ta é substituída pelas plantações de eucalipto, destinadas 
a abastecer a produção das empresas Ouro Verde, Brasil 
Leste Agroflorestal, Reflorestadora Cricaré e Aracruz Flo-
restal (FERREIRA, 2009), sendo esta última a empresa que 
originou a Aracruz Celulose, atual multinacional Suzano.

A Aracruz Celulose foi fundada em 1972, numa asso-
ciação de capitais privados – Grupos Lorentzen (28%), da 
Noruega; Safra (28%) e Grupo Votorantim (28%), brasilei-
ros – e estatais (BNDES, 12,5%). Desde 1967 já havia ini-
ciado suas atividades no ES por meio da Aracruz Florestal. 
Na década de 1980 a empresa expandiu seus plantios de 
eucalipto para a Bahia e depois para outros estados bra-
sileiros. No Espírito Santo, suas principais atividades são 
o plantio de árvores de eucalipto e a produção de celulose 
branqueada para exportação.

Até a década de 70, antes da instalação da empresa, cer-
ca de 10 mil famílias viviam no território quilombola do 
Sapê do Norte. Atualmente, não se sabe ao certo quantas 
famílias estão na região. Os quilombolas foram perdendo 
espaço no seu território ancestral, assim como a floresta 
nativa tropical foi sendo arrancada para dar lugar à extensa 
monocultura de eucalipto (ARRUTI E DE´NADAI, 2007).

O processo de expulsão, que incluiu a imposição de 
força, obrigou muitas famílias a abandonar suas terras e 
migrar para as cidades; outras permaneceram, em meio 
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aos eucaliptais, com escassez de terra para os plantios, 
de água e alimento. Os poucos que ainda resistem lutam 
para sobreviver nas áreas comuns, nos pequenos roçados 
de subsistência, onde a terra significa vida e não possui 
nenhuma relação com a lógica mercantil da propriedade 
privada de uso exclusivista.

Fontes e enquadramentos
Das 10 ocorrências sobre a temática conflitos agrários pu-
blicadas em A Tribuna, apenas duas tinham o formato de 
notícia. Foram quatro notas de abertura de coluna, quatro 
notas menores e duas notícias, nenhuma das quais conquis-
tou o espaço de abre página. As notas de abertura têm, em 
média, 800 caracteres cada. Para as notas menores a média 
fica em torno de 300 caracteres. As duas notícias possuem 
tamanhos parecidos – 1.088 e 1.025 caracteres respectiva-
mente – e uma é ilustrada com uma foto (a única, inclusive, 
de todo o corpus), ocupando um espaço pouco maior. Em 
todas as ocorrências, A Tribuna recorreu a fontes oficiais e 
em apenas duas matérias o veículo também deu voz a fontes 
oficiosas, como no caso de um funcionário da Fibria/Suza-
no e de representantes de lideranças rurais dos municípios 
de São Mateus e Conceição da Barra.

Charaudeau (2015, p. 147) diz que “a instância midiática 
não pode, evidentemente, inventar notícias. Ela deve utili-
zar fontes exteriores ao organismo de informação ou inter-
nas”. O autor também defende que o universo da informa-
ção midiática é construído, e não um simples reflexo do que 
acontece no espaço público, pois os acontecimentos jamais 
são transmitidos em estado bruto. Antes disto acontecer, os 
mesmos são submetidos a um processo de seleção, dos fatos 
e dos atores, que nos permite concluir que as notícias “são o 
produto final de um processo complexo que se inicia numa 
escolha e seleção sistemática de acontecimentos e tópicos” 
(HALL, 1999, p. 309).
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Para auxiliar na análise das fontes, buscamos uma clas-
sificação que nos permitisse compreender como os jorna-
listas escolhem as fontes que construirão as notícias sobre 
os conflitos agrários em A Tribuna. Segundo Lage (2008, p. 
65-67), as fontes são divididas entre: a) oficiais, oficiosas e 
independentes; b) primárias e secundárias; c) testemunhas 
e experts. Na análise realizada encontramos na maioria fon-
tes oficiais, que são definidas por Lage como as “mantidas 
pelo Estado; por instituições que preservam algum poder de 
Estado (juntas comerciais, cartórios de ofício e etc.)”, e ape-
nas uma oficiosa. Esta é definida como “reconhecidamente 
ligada a uma entidade ou indivíduo, porém, que não estão 
autorizadas a falar em nome deles ou delas”. De acordo com 
essa classificação, as fontes eleitas por A Tribuna são:

Tabela 1: Fontes utilizadas nas ocorrências de conflitos em terras quilombolas

Título Data Fontes Classificação

Turma do 
trator

18/10/09 Bancada ruralista 
(Câmara 
Dep. – Moacir 
Michelleto/
PMDB-PR)

Oficial

Ambiente 
carregado 

20/10/09 Decreto 
Presidência da 
República

Oficial

Terras vão 
ser dadas a 
quilombolas 
no Norte

07/11/09 INCRA e 
Secretário de 
Agricultura de São 
Mateus (Elizeu 
Bonomo)

Oficial
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PM prende 
30 por roubo 
de madeira 
no norte do 
Estado

12/11/09 Polícia Militar 
(Major Marcos 
Assis Batista)

Oficial

Paz no 
campo 
ameaçada

14/11/09 Deputados 
Estaduais Paulo 
Roberto (PMN) e 
Eustáquio Freitas 
(PTB)

Oficial

Encapuzados 
roubam 
madeira no 
Norte

19/11/09 Polícia Militar 
e funcionário 
da Fibria (Jorge 
Alfredo Panceri)

Oficial e oficiosa

Quilombolas 23/11/09 Governador Paulo 
Hartung e Dep. 
Estadual Paulo 
Roberto (PMN)

Oficial

Tensão na 
terra

30/11/09 Lideranças rurais e 
produtores rurais

Oficial

Debate da 
terra

04/12/09 Assembleia 
Legislativa do ES

Oficial

Quilombola 
vira caso 
federal

13/12/09 Comissão de 
Lideranças de 
São Mateus e 
Conceição da 
Barra e Deputados 
Estaduais 
Eustáquio de 
Freitas (PSB) e 
Paulo Roberto 
(PMN)

Oficial e oficiosa

Fonte: produzido pelos autores com base em dados de A Tribuna.
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Um dado revelador é que em nenhuma das notícias os 
quilombolas ou qualquer representante por eles indicados 
foi ouvido ou, pelo menos, citado nos textos. O que pode ser 
entendido como um alijamento, por parte do jornal, do di-
reito dos quilombolas de se manifestarem. Da forma como 
os textos são construídos, esses povos são subalternizados 
e invisibilizados do processo de cidadania.

Cirino e Tuzzo (2016) afirmam que é cidadão pleno, com-
pleto, aquele que tem acesso aos direitos, é cumpridor dos 
deveres e que tem poder de consumo dentro da sociedade. 
Tuzzo (2014) complementa que, aos olhos da mídia, cidadão 
é aquele que pode pagar pela cidadania, “comprando saúde, 
educação, segurança, lazer, por exemplo. [...] Cidadania é a 
plenitude de existência do rico e a busca constante do po-
bre” (TUZZO, 2014, p. 177). Tal premissa permite inferir que 
aos quilombolas não é atribuída cidadania plena, haja vista 
que, como são comunidades pobres, que tiram seu sustento 
do que produzem da terra de uso compartilhado, eles não são 
considerados cidadãos. Seria essa invisibilização uma nova 
forma de exclusão social? Iraci e Sanematsu (2004) entendem 
que sim, ao defenderem que a mídia promove a exclusão de 
determinados segmentos sociais, ao invisibilizá-los, pois 
“como principal espaço de construção simbólica, a mídia 
chega a ter uma relevância social e um poder de influência 
sem precedentes, chegando inclusive a determinar uma nova 
forma de exclusão social que afeta diferentes segmentos so-
ciais” (IRACI; SANEMATSU, 2004, p. 135).

Nesse jogo de poder e de processo de disputa política, as 
minorias (quilombolas) ficam enfraquecidas e em desvantagem, 
pois o discurso da grande imprensa exclui ou minimiza a visibi-
lidade dos grupos étnicos minoritários, colaborando para o for-
talecimento e a reprodução do racismo estrutural, quando “[...] 
não prioriza questões de interesse dessas minorias ou vincula-
-os sistematicamente à falta de instrução, à pobreza, à violência, 
à perturbação da ordem etc.” (MARTINS, 2016, p. 30).
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A Tribuna, ao selecionar fontes oficiais e que represen-
tam, em princípio, os interesses dos proprietários e fazen-
deiros, como confirmado por meio da leitura das matérias, 
exclui as comunidades tradicionais quilombolas do processo 
de comunicação. Ao identificar tal processo de exclusão por 
meio do enquadramento adotado, outros questionamentos 
são suscitados: Será que o fato de as comunidades quilom-
bolas serem formadas por descendentes de povos africanos 
escravizados tem relação com o tratamento dispensado por 
A Tribuna? Será que o tratamento seria o mesmo se ao invés 
de comunidades quilombolas fossem comunidades de des-
cendentes de povos italianos, alemães ou pomeranos, cujas 
culturas são tão exaltadas no estado do Espírito Santo?

Ao tratar de representação, Hall (2016 p. 152) traz o con-
ceito de diferença racial e questiona quais “’formas discursi-
vas’, repertoriais ou regimes de representação são utilizados 
pela mídia quando representa a ‘diferença’”? Para o autor, é 
na estereotipagem que se estabelece a conexão entre repre-
sentação, diferença e poder, e não apenas na forma do poder 
coercitivo de restrição física. Ele se refere ao poder da repre-
sentação que tende a marcar, atribuir e classificar. O poder 
simbólico da expulsão ritualizada (HALL, 2016).

Ao citar os quilombolas em todas as matérias e sequer 
abrir espaço para eles em suas notícias, o jornal exerce o seu 
poder simbólico de exclusão, violência e subalternização e 
replica padrões históricos de representação dos negros. Ao 
não ouvi-los e silenciar suas versões, para além das ques-
tões econômicas (CHARAUDEAU, 2015), A Tribuna coloca 
em prática o recorrente racismo estrutural. Almeida (2019), 
ao fazer uma análise do racismo do ponto de vista econômi-
co, afirma que a base constituinte da sociedade capitalista é 
a troca mercantil e que esta não é um processo natural, mas 
sim uma construção histórica. Com isso, segundo o autor, o 
sistema capitalista, além das condições objetivas, também 
necessita de condições subjetivas para se alicerçar.



96Representações e invisibilidades no campo do jornalismo

O próximo passo é o estudo dos enquadramentos feitos 
por A Tribuna em seus textos, objetivando o pleno conhe-
cimento das narrativas produzidas acerca das comunidades 
quilombolas e como esse processo pode contribuir para a 
invisibilização das comunidades negras.

Texto 1: “Turma do Trator”
Nos últimos anos, a elite agrária brasileira se organizou e se 
fortaleceu de tal forma que fez surgir um novo segmento pa-
tronal rural forte, capaz de pressionar o Governo e até ditar 
regras do jogo político em seu favor. Isso fica claro no texto 
“Turma do Trator” que logo no lide (início da matéria com 
parte considerada mais importante) traz a informação de que 
a Bancada Ruralista tem “maioria para aprovar mudanças na 
legislação ambiental [...] (A TRIBUNA, 2009, p. 51)” e que se 
o Governo não adiar o prazo, promete avançar sobre demar-
cação de áreas quilombolas e indígenas. O texto prossegue 
em tom de ameaça e chega a usar as expressões “esperada 
gritaria”, referindo-se à reação dos ambientalistas sobre uma 
possível aprovação do projeto do então deputado Aldo Re-
belo (PCdoB-SP), sobre a transferência para o Congresso da 
tarefa de demarcar áreas indígenas e quilombolas.

Texto 2: “Ambiente carregado”
As escolhas semânticas feitas por A Tribuna para o segundo 
texto revelam o caráter conflitivo definido pelo jornal para 
enquadrar essa notícia em suas páginas. O título privilegia a 
ênfase na tensão ao trazer a expressão “ambiente carregado”. 
Com apenas dois parágrafos, a matéria recorre a palavras 
como “tensão”, “problema” e “ameaça”, que dão o tom da no-
tícia. Para fundamentar seu texto (que não foi assinado), o re-
pórter faz uso de dados oficiais do Governo Federal e recorre 
a fontes oficiais como o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA). 
Sobre fontes oficiais, Schmitz pondera que apesar destas 
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emitirem informações e tratarem de questões de interesse 
público, estas podem “falsear a realidade” (2011, p. 25) para 
preservar seus interesses ou de grupos políticos.

Texto 3: “Terras vão ser dadas a quilombolas”
O discurso construído por A Tribuna nessa matéria (também 
sem assinatura), de que as terras serão “dadas” aos povos qui-
lombolas, passa uma mensagem muito diferente da realidade 
ao desconsiderar, novamente, o direito constitucional desses 
povos. Oliveira (2005), ao falar do processo de titulação dos 
territórios quilombolas, lembra que este representa uma ame-
aça aos grupos hegemônicos, que se perpetuam na explora-
ção do território: os grandes e médios proprietários de terras; 
os grandes empreendimentos da monocultura de eucaliptos 
e da cana-de-açúcar; e os agentes de administrações públicas 
municipais, estadual e federal, que têm seus interesses impli-
cados na efetivação ou não dos direitos dessas comunidades.

A única fonte ouvida pelo jornal foi o Secretário de Agri-
cultura do município de São Mateus, à época Elizeu Bono-
mo, que fez uma declaração afirmando que “nem mesmo os 
remanescentes quilombolas da região querem este modelo 
imposto, com a utilização de terras coletivas”, como se falas-
se em nome dos quilombolas, e que a decisão do Incra não 
agradava a nenhum dos lados envolvidos. O jornal pauta o 
tema “conflitos agrários e quilombolas” e, no entanto, suas 
narrativas trabalham para a manutenção do status quo, co-
locando os negros no papel de subserviência e a elite rural 
branca como representante moderno do antigo colonialismo.

Texto 4: “PM prende 30 por roubo  
de madeira no Norte”
Essa nota publicada no dia 12 de novembro de 2009, na editoria 
de Polícia, faz uma cobertura do assunto no mínimo rasa. Logo 
no título o veículo informa que 30 pessoas teriam sido presas 
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por roubo de madeira na região Norte do estado. Construída em 
apenas dois parágrafos, no primeiro, os quilombolas são acusa-
dos de serem os responsáveis pelo crime. A questão que mais 
chamou a atenção está lançada no segundo parágrafo, quando 
o texto afirma que a PM esteve no local (na comunidade qui-
lombola) para cumprir nove mandados. Ora, se os policiais só 
tinham nove mandados, como foram presas 30 pessoas? O jor-
nal, no entanto, não faz nenhuma menção a isso.

A ação da Polícia Militar foi considerada abusiva e ar-
bitrária pelo Ministério Público Federal (MPF), que ajuizou 
duas ações civis públicas contra o Estado do Espírito Santo, 
uma por danos morais coletivos e outra por danos morais 
individuais. Em nota publicada à época, a Procuradora da 
República informou que “houve desproporcionalidade do 
aparato policial para o cumprimento dos mandados de bus-
ca e apreensão com o claro intuito de amedrontar as comu-
nidades quilombolas” (PGR-ES, 2009).

Texto 5: “Paz no campo ameaçada”
Ao analisar o conteúdo e o título do texto “Paz no cam-
po ameaçada”, é possível perceber que a ênfase escolhi-
da pelo jornal foi a de ruptura de uma ordem tida como 
legal, ou seja, o reconhecimento do Governo (aos terri-
tórios quilombolas), conforme previsto no Artigo 684 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (1988), 
e a posterior desapropriação dos atuais ocupantes (or-
dem legal), geraria um conflito que poderia acabar com a 
paz no campo. Ou seja, o texto da forma que foi constru-
ído envia para o leitor a mensagem implícita de que os 
quilombolas, que estão lutando por suas terras, seriam os 
responsáveis por acabar com a paz no campo. Identifica-
mos ainda que foram ouvidas três fontes, todas do Poder 
Legislativo: Paulo Roberto (PMN), Eustáquio de Freitas 
(PTB) e Atayde Armani (DEM). Os três deputados, em 
suas falas, demonstraram preocupação com a situação e 
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sinalizaram que estavam buscando uma “solução” para a 
questão, dando a entender que eram contrários ao decre-
to de desapropriação.

Texto 6: “Encapuzados roubam  
madeira no Norte”
Sete dias após a primeira publicação feita por A Tribuna sobre a 
prisão de quilombolas no Norte do Espírito Santo, o tema voltou 
a ser pautado pelo periódico. Desta vez com um destaque maior, 
o texto foi publicado em forma de notícia e trouxe até uma foto 
de toras de madeira de eucalipto que teriam sido abandonadas.

O texto foi construído em forma de suíte (reportagem que 
explora os desdobramentos de um fato que foi notícia na edi-
ção anterior), rememorando e relacionando a notícia atual, 
com os fatos publicados na edição de 12 de novembro de 2009. 
A novidade desta vez foi a presença explícita da multinacional 
Suzano/ Fibria, na condição de vítima da situação. Apesar de 
ser uma das grandes interessadas nas terras quilombolas e de 
ocupar extensas áreas do território em disputa, a multinacio-
nal do eucalipto não é citada por A Tribuna na maioria das 
notícias sobre os conflitos agrários na região Norte.

Para essa narrativa, a ênfase dada foi a do medo e do clima 
de tensão instalado na região em virtude das ações das comu-
nidades quilombolas, segundo o jornal. A narrativa construída 
(a matéria não é assinada) aborda os fatos a partir da perspec-
tiva da “vítima” e das fontes oficiais, nesse caso a PM. Budó 
(2013) alerta para o fato de que o uso excessivo de fontes ins-
titucionais em notícias sobre crimes estaria diretamente rela-
cionado ao projeto das elites hegemônicas de manutenção do 
status quo e de legitimação da violência do sistema penal, fun-
cionando como um importante mecanismo de controle social.
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Texto 7: “Quilombolas”
Essa nota, publicada no dia 23 de novembro, traz como te-
mática principal a preocupação do então governador do Es-
tado do Espírito Santo, Paulo Hartung, com os processos de 
desapropriação de áreas quilombolas. Na ocasião, o chefe do 
Executivo capixaba solicitou detalhes das terras que seriam 
alvo do decreto do Incra. A todo tempo, durante as cober-
turas sobre os conflitos agrários na região Norte do estado, 
A Tribuna coloca em evidência a figura dos quilombolas. 
Nesse texto, eles aparecem no título e ainda são referencia-
dos no próprio no corpo da matéria. Para Entman (2007, p. 
164 apud BONONE, 2013) “os enquadramentos introduzem 
ou aumentam a saliência ou importância aparente de certas 
ideias, ativando esquemas que encorajam os públicos-alvo 
a pensar, sentir e decidir de maneira particular”.

De Moraes e Fante (2017, p. 8) acreditam que o proces-
so de visibilidade na mídia é ambivalente e pode até con-
tribuir para a própria invisibilidade, quando certos grupos 
sociais são apresentados “como casos de contramodelos, 
ou seja, eles ‘são vistos’ (mostrados), mas de forma per-
versa, tanto quando não são notados”, a exemplo do que 
acontece na matéria analisada.

Texto 8: “Tensão na terra”
No texto Tensão na terra, novamente o jornal mantém o tom 
e o enquadramento em torno do conflito, assumindo a po-
sição-sujeito dos ruralistas (BUDÓ, 2013) quando generali-
za o sentimento de medo e conflito. A narrativa construída 
não deixa dúvidas sobre a ameaça por parte dos agriculto-
res e fazendeiros em relação ao decreto do Incra, mas não 
abre o debate para os outros atores envolvidos na história, 
ocultando o posicionamento dos quilombolas. É como se 
a terra na qual o sentimento de tensão está instalado, se-
gundo o jornal, não lhes pertencesse. A defesa explícita de 
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uma ruptura da ordem legal trabalha no sentido de garantir 
o que é histórico no campo brasileiro: altas taxas de con-
centração territorial, somadas a índices alarmantes de de-
sigualdades sociais.

Fazendo uma análise das fontes, identifica-se que ape-
sar de não explicitar nomes, são citados os termos “lideran-
ças rurais” e “produtores” e, mais uma vez, a multinacional 
do eucalipto não é referenciada. Os quilombolas, novamen-
te, são alijados do debate. Para Entman (1993 apud SOA-
RES, 2009), enquadrar significa selecionar alguns aspectos 
de uma realidade percebida, tornando-os mais salientes, e 
com isso promover uma definição de problema particular. E 
ao selecionar apenas fontes ligadas aos ruralistas, o enqua-
dramento feito por A Tribuna exclui do processo de comu-
nicação as comunidades tradicionais quilombolas, que não 
são ouvidas pelo jornalista.

Texto 9: “Debate da terra”
A análise desse texto se aproxima da anterior, por trazer como 
enquadramento o tema do conflito e uma mobilização de repre-
sentantes e lideranças rurais acerca do decreto do Incra sobre 
a desapropriação das terras quilombolas. De forma reiterada, 
o jornal coloca os fazendeiros como sujeitos “atingidos” pela 
determinação do governo federal, inclusive fazendo uso desse 
termo. A diferença da mobilização de agora é que o número de 
setores envolvidos no debate se amplia e A Tribuna faz ques-
tão de nomeá-los, contando com a representação de agentes do 
Ministério Público, do poder Judiciário, além dos ruralistas. No 
entanto, como aconteceu na nota anterior, os quilombolas, em-
bora presentes ao encontro, não são citados, o que nos permite 
inferir que não farão parte do debate. Chama a atenção o fato 
de o periódico não questionar essa ausência e, novamente, se 
limitar ao uso de fontes ou representantes oficiais, e, dessa for-
ma, como bem lembrou Sodré (2015), desempenhando um papel 
fulcral na produção e reprodução do racismo.
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A mídia funciona no nível macro como um gênero dis-
cursivo capaz de catalisar expressões políticas e institucio-
nais sobre as relações inter-raciais, em geral estruturadas 
por uma tradição intelectual elitista que, de uma maneira 
ou de outra, legitima a desigualdade social pela cor de pele 
(SODRÉ, 2015, p. 276).

Texto 10: “Quilombola vira caso federal”
Nesse texto publicado em 13 de dezembro de 2009, o jor-
nal novamente enquadra os conflitos territoriais na região 
Norte, como sendo um problema causado pelos quilombo-
las. A notícia traz a informação de que uma comissão de 
lideranças de São Mateus e Conceição da Barra irão buscar 
apoio em Brasília, junto à bancada federal, para a questão 
das desapropriações. Dois deputados estaduais são as fon-
tes eleitas pelo jornal para abordar o tema e falar do clima 
de tensão instalado nas cidades. Essa não é a primeira vez 
que A Tribuna opta por fazer um jornalismo declaratório, 
que, segundo Aguiar (2016), “[...] consiste na primazia con-
cedida às fontes oficiais e ao aproveitamento maciço e acrí-
tico de press releases, sobretudo os emitidos pelas assesso-
rias de comunicação dos poderes Executivo e Legislativo 
[...]” (AGUIAR, 2016, p. 36).

Considerações finais
As empresas de mídia se utilizam do jornalismo, en-
quanto aparelho privado de hegemonia, para delinear 
os mapas cognitivos, com os quais os indivíduos irão 
moldar suas opiniões sobre os principais acontecimen-
tos sociais. Essa unificação por meio do controle ideo-
lógico torna mais difícil a participação de vozes contrá-
rias ao discurso hegemônico no debate coletivo sobre 
problemas sociais, ao mesmo em tempo que trabalha 
para minimizar questionamentos, sob o argumento da 
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mídia de que exerce uma função social específica, que é 
informar à coletividade.

Para Gramsci (2000), os jornais e as revistas, veículos 
disponíveis à sua época de investigação, funcionam como 
típicos partidos políticos, dado que articulam a dinâmica 
social através da forma como limitam e apresentam ao 
grande público os acontecimentos, tendo como parâme-
tros a formação, a manutenção e a ampliação da clientela 
de seu conteúdo.

Seguindo a lógica das sociedades capitalistas, a mídia 
produz e distribui conteúdos jornalísticos associados aos 
objetivos de consumo de seu público e ao retorno econômi-
co, o que descortina uma tendência da mídia de atuar em 
favor das elites agrárias do Brasil e promover o agronegó-
cio como modelo econômico de salvação do país. O agenda-
mento dos temas, os discursos e as narrativas construídas 
pelos veículos de comunicação revelam esse caráter parcial.

Recorrendo às reflexões de Moraes (2010), é possível 
compreender que o campo midiático não é harmonioso 
nem homogêneo, pelo contrário, é permeado por con-
tradições, imposições, aberturas e obstruções. E que, na 
condição de mediadora assumida dos desejos, a mídia 
tenta identificar oscilações de sentimentos e expectati-
vas que possam gerar disposições consensuais ao consu-
mo. É necessário compreendermos o jogo de poder exis-
tente entre a grande mídia e o agronegócio em busca do 
consenso e, para isso, devemos refletir sobre quem são 
os donos da mídia. O que nos permite concluir que o si-
lenciamento das comunidades quilombolas do território 
do Sapê do Norte faz parte de um jogo intencional de 
interesses e poder, entre a grande mídia e as elites desse 
país, em especial as agrárias, com o objetivo de garantir a 
manutenção de privilégios históricos e coloniais.



104Representações e invisibilidades no campo do jornalismo

Notas

1.  Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua do IBGE, 56,10% é o percentual de pesso-
as que se declaram negras no Brasil.

2. Nas últimas décadas do século XX, o chamado processo de 
globalização, favorecido pelo desenvolvimento exponencial 
das novas tecnologias da informação, conduziria à constitui-
ção dos grandes conglomerados de comunicação, nos quais 
o jornalismo é apenas mais um dos múltiplos ramos de um 
negócio que envolve entretenimento, propaganda, telefonia 
e tantos quantos forem os campos do que se convencionou 
chamar de “mídia” (MORETZSOHN, 2007, p. 117).

3. A portaria de número 329, de 5 de novembro de 2009, pu-
blicada no Diário Oficial da União, reconhece e declara 
as terras da Comunidade Remanescente de Serraria e São 
Cristóvão como de territórios quilombolas.

4.  “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. 
Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/const/
con1988/ ADC1988_12.07.2016/art_68_.asp.
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Feminismo na capoeira: 
corpo, gênero e imaginário para além das rodas

RAQUEL GONÇALVES DANTAS

DENISE DA COSTA OLIVEIRA SIQUEIRA

Prática marcada por aspectos de resistência, a Capoeira An-
gola fabricou-se a partir de elementos corporais, musicais 
e espirituais trazidos do continente africano para o Brasil e 
consolidou-se como arte, notadamente masculina. Diferen-
ciou-se da chamada Capoeira Regional, do Mestre Bimba, 
mais associada ao esporte1, e teve em Mestre Pastinha um de 
seus principais difusores, em meados do século XX.

Com base em uma perspectiva da Comunicação e dos 
Estudos Decoloniais Latino-Americanos, este texto faz 
uma reflexão sobre a mulher contemporânea na Capoeira 
Angola e sobre a ginga como um movimento central para a 
comunicação do corpo e para a sociabilidade. Movimento 
base da capoeira, a ginga se estrutura no balanço do corpo 
e traduz seu caráter lúdico, de jogo, mas também de luta e 
defesa pessoal. Metaforicamente, se articula com resistên-
cia, recriação e negociação.

O feminismo angoleiro, como tem sido denominado o 
movimento de mulheres em uma abordagem recente na ca-
poeira, se conecta com o debate da decolonialidade, abrin-
do possibilidade a outros horizontes conceituais. Aqui, a 
questão que nos instiga compreende as transformações so-
bre a representação da mulher capoeirista e as disputas na 
construção dos sentidos entre a mídia especializada comer-
cial e a independente, alcançando a produção e circulação 
das informações via redes sociais.

O objetivo do texto é, partindo de um olhar sobre o corpo, 
discutir imagens da mulher na capoeira pelo estudo de uma 
amostra de publicações dos anos 1990 em diálogo com re-
presentações contemporâneas circulantes na Rede Angoleira 



112Representações e invisibilidades no campo do jornalismo

Mulher, em eventos e projetos atuais, desvelando conflitos de 
gênero anteriormente invisibilizados. Em termos metodológi-
cos, são reunidas capas das principais revistas especializadas 
em capoeira do início dos anos 1990, período em que o debate 
sobre a mulher na capoeira ainda ganhava corpo. O material é 
observado ao lado da produção contemporânea especializada 
que não se concentra mais em meios impressos, ganhando al-
cance agora em sites e redes sociais, com articulação digital e 
troca de informações em eventos presenciais.

O referencial teórico empregado inclui a leitura da obra 
de autores como Catherine Walsh, Zulma Palermo e Erick 
Torrico, que discutem a decolonialidade tendo como base 
práticas que redefinem o sentido de comunicação. Asso-
ciado a esse debate, o entendimento do corpo como mídia 
dialoga com a construção de uma comunicação transforma-
dora, a partir do movimento de mulheres angoleiras.

Capoeira: jogo e resistência
Desde seu surgimento no Brasil, a capoeira construiu uma 
história de embates e contradições. De prática marginalizada, 
deslocou-se para a posição de esporte nacional, à época do go-
verno Vargas, chegando a patrimônio cultural da humanidade 
no início do século XXI. Assim, ainda que se constitua apoia-
da em fundamentos de culturas de matrizes africanas, a capo-
eira não está blindada contra relações que pautam estruturas 
sociais ocidentais marcadas pelo patriarcado e por valores e 
saberes que instituem modelos verticais de conhecimento.

Com suporte em uma perspectiva da Comunicação e 
dos Estudos Decoloniais Latino-Americanos, analisa-se 
aqui as transformações recentes da Capoeira Angola no 
que diz respeito à Ginga Feminista, movimento que se des-
dobrou na organização e articulação de mulheres angolei-
ras. Denominado feminismo angoleiro, o movimento busca 
engendrar uma nova sociabilidade no interior da capoeira. 
Ao se articular com o debate da decolonialidade, abre pos-
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sibilidades de pensamento que buscam transformações em 
direção à equidade de gênero.

A discussão sobre a decolonialidade se mostra interes-
sante para o apontamento de modos de vida e formas de 
construção de saberes do corpo acionados por vias diversas 
daquela entendida a partir do conhecimento ocidental. A 
capoeira como uma prática pedagógica age desconstruin-
do modelos de compreensão de mundo tendo como base o 
movimento, em especial, a ginga. Nesse sentido, se mostra 
uma pedagogia decolonial, atenta às demandas locais e que 
implica um “desprendimento da colonialidade e na cons-
trução de seu próprio poder em todas as ordens” (PALER-
MO, 2010, p.46). Como aponta Catherine Walsh,

A decolonialidade encontra a sua razão nos esforços 
em confrontar a partir de si, de lógicas e pensamen-
tos outros a desumanização; o racismo e a raciali-
zação; a negação e a destruição dos campos outros 
do saber. Por isso, sua meta não é a incorporação 
ou a superação (tampouco simplesmente a resistên-
cia), senão a reconstrução radical de seres, de poder 
e saber, quer dizer, a criação de condições radical-
mente diferentes de existência, de conhecimento e 
de poder que poderiam contribuir para a fabricação 
de sociedades distintas (WALSH, 2005, p. 24).

Walsh marca o deslocamento proposto pelo pensamen-
to decolonial, apresentando estratégias de construção e 
criação que vão além de recursos para o sujeito deixar de 
ser colonizado. Por meio do entendimento dessa recons-
trução de saberes, o feminismo angoleiro vem produzindo 
uma comunicação que reposiciona a mulher e sua atuação 
no mundo, trazendo um debate sobre representação e cons-
trução de imaginários. Trata-se de uma comunicação que 
busca romper com modelos lineares de produção de co-
nhecimento e tensiona, em movimento desierarquizado e a 
partir do corpo, estruturas de poder e dominação presentes, 
não apenas na capoeiragem, mas na sociedade.
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A comunicação do corpo  
em múltiplas perspectivas
Pensamentos oriundos das Artes Corporais, da Antropolo-
gia e da Sociologia reorientaram os estudos sobre o corpo na 
contemporaneidade. Nos estudos sobre dança, arte e mídia, 
Siqueira e Siqueira (2006) discutem uma perspectiva críti-
ca ocidental, trazendo a reflexão sobre a imbricação socio-
lógica entre corpo e sujeito, dando sentido ativo a gestos e 
movimentos como elementos constituidores de linguagens 
simbólicas. Frente às inúmeras abordagens dadas ao corpo – 
biológicas, tecnológicas, culturais, sociais, filosóficas, entre 
outras – os autores propõem uma perspectiva transdiscipli-
nar e não fragmentada, que dê conta da complexidade das 
dimensões comunicativas e simbólicas que o corpo evoca.

Desse modo, depois de ocupar um “estatuto inferior ao 
do espírito ou ao das ideias” na modernidade (SIQUEIRA, 
SIQUEI-RA, 2006, p.97), o corpo se desloca, na contempora-
neidade, em direção à desierarquização das instâncias socio-
lógicas, biológicas e cognitivas. Em algumas circunstâncias, 
as construções socioculturais se estabeleceram de maneira 
mais forte e entranhada na vida social, regidas por um enten-
dimento de corpo ativo, sujeito e produtor de conhecimento.

Em meados do século XIX, época de sua sistematiza-
ção, as ciências sociais, em especial a antropologia social 
e cultural, foram marcadas por traços evolucionistas. No 
início do século XX, a etnografia ganhou contornos mais 
definidos, permitindo, com Malinowsky, refletir sobre po-
vos e culturas de uma forma mais metódica (CUCHE, 1996). 
A obra de Marcel Mauss (1985a), notadamente seu texto 
fundador sobre a dádiva, permitiu compreender lógicas 
culturais e simbólicas relacionadas ao universo da troca e 
da hospitalidade onde antes imperavam preconceitos e es-
tereótipos. Foi a partir do pensamento de Mauss, sobretu-
do sua leitura sobre as técnicas corporais2,que a Sociologia 
francesa passou a entender o corpo que “vive, experimenta, 
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representa e sente o mundo do modo como sua cultura per-
mite” (SIQUEIRA, SIQUEIRA, 2006, p.97).

Com Claude Lévi-Strauss finalmente houve a possi-
bilidade de olhar toda e qualquer cultura como um afas-
tamento diferencial, o que possibilitou compreender as 
culturas em seus aspectos particular e universal. O antro-
pólogo francês mostrou que não há povo que não viva em 
cultura - entendida como linguagem que articula conjun-
tos de signos. Em seu livro O pensamento selvagem, Lé-
vi-Strauss (1962) mostra que entre os povos ditos tradicio-
nais e o homem moderno não há diferença de natureza: 
todos manifestam lógica classificatória. A contribuição de 
Malinowsky, Mauss, Lévi-Strauss e de outros pensadores 
permitiu não somente um novo olhar sobre o outro como 
também sobre nós mesmos (CUCHE, 1996).

Em um contexto mais recente e em uma perspectiva 
latino-americana, embora se reconheçam o valor e a ino-
vação desses autores, traços eurocêntricos e coloniais de 
suas visões foram apontados (BARBERO, 2009, p.263). As-
sim, foi no rastro da consolidação de “novas perspectivas” 
sobre o corpo que um vasto campo de produção de conhe-
cimento se abriu, marcando a territorialidade latina, com 
experiências a partir de outro locus enunciativo. Diálogos 
e trocas com correntes de pensamento que partiam de ou-
tros lugares geográficos, responsáveis pela produção da 
crítica epistemológica da construção dos discursos e nar-
rativas, encontraram espaço para promover o intercâmbio 
necessário evocado pelo corpo. São exemplos os Estudos 
Culturais, com as pesquisas de Stuart Hall; os Estudos Su-
balternos (orientalismo), com Edward Said, Homi Bhabha, 
Gayatri Spivak; os Estudos Pós-coloniais e Afro-diaspóri-
cos, com Franz Fanon, Paul Gilroy, Kabengele Munanga; 
os Estudos Decoloniais Latino-Americanos, com Walter 
Mignolo, Silvia Cusicanqui e Catherine Walsh.
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Representantes dessas correntes trouxeram olhares e 
perspectivas que possibilitaram entender o corpo sob ou-
tros parâmetros sociais - para além de uma compreensão 
desterritorializada anterior do corpo adaptado aos meios de 
produção industrial, como máquina produtiva. Tais estudos 
trouxeram o recorte identitário, de gênero e raça, atravessa-
do pela cultura local, além de outros marcadores de perten-
cimento constituintes dos sujeitos.

Entendendo o corpo também como construção social 
de um sujeito ativo, produtor de sentidos, reconhecemos 
que a discussão sociológica está imbricada na comunicação 
do corpo e em suas narrativas. Quando aplicado tal enten-
dimento à capoeira, evocam-se correntes de pensamento 
que discutem o corpo como espaço de percepção do mundo 
a partir de bases epistemológicas diferentes. Construções 
de conhecimento que se complementam e não se anulam.

Corpo, relações de poder e decolonialidade
O olhar de Jesús Martín-Barbero sobre os processos comuni-
cativos da América Latina oriundos das transformações das 
culturas antes chamadas de “subalternas” propõe um desloca-
mento dos meios de comunicação tradicionais para as media-
ções, “isto é, para as articulações entre práticas de comunica-
ção e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades 
e para a pluralidade de matrizes culturais” (BARBERO, 2009, 
p.261). Se pensarmos o corpo como mídia e a Capoeira Angola 
como uma prática comunicativa de várias temporalidades no 
processo de aprendizagem – podendo ser identificada também 
em determinadas organizações como um movimento social –, 
situamos o corpo como um mediador e podemos questionar 
de que maneira se constitui o corpo angoleiro a partir da iden-
tificação e do pertencimento a uma comunidade.

O universo simbólico e cultural da capoeiragem inte-
gra diversos espaços – sejam eles físicos ou imaginários 
sociais. O corpo angoleiro está em cena, em comunicação 
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permanente, em todos os espaços que compõem o universo 
simbólico da capoeiragem. Um corpo político, ativo, que 
produz conhecimento e cultura, sujeito agente, capaz de in-
tervir e transformar o meio, a si e ao outro.

Ao referir-se às especificidades da sociabilidade latino-a-
mericana e às formas de constituição dos corpos no mundo, 
Barbero (2009) explica que não somos apenas fato social, mas 
razão de ser. Na Capoeira Angola a implicação do corpo como 
linguagem viva e ativa, como uma forma de entender o meio 
e se comunicar, expressa o reconhecimento de saberes no di-
álogo com o outro, na comunicação dos corpos, que tem sua 
expressão máxima na ginga.

Como em toda prática sociocultural, na Capoeira Ango-
la há construções sociais dominantes sobre o movimento dos 
corpos, a ocupação dos espaços de poder, a legitimidade do 
canto, a apropriação do jogo. Há também movimentos margi-
nalizados, que tensionam modelos, incomodam e redesenham 
a prática a partir de parâmetros não convencionais. Assim 
como na sociedade, na capoeiragem os imaginários e as cons-
truções sociais vigentes “naturalizam” a presença masculina 
nos espaços de poder e atribuem uma performance de efici-
ência e técnicas de movimento ao corpo do homem, deixando 
à mulher o lugar “do outro” - parafraseando Simone Beauvoir, 
já em 1949, em O segundo sexo. A definição da filósofa (BE-
AUVOIR, 2012) sobre a categoria mulher se aplica à realidade 
da maioria das mulheres angoleiras que não são definidas por 
si no universo da capoeira, mas sim, em relação ao homem – 
ao Mestre, ao professor – ao corpo masculino eficiente. Nesse 
sentido, Djamila Ribeiro complementa o pensamento de Be-
auvoir ao escrever que “o mundo não é apresentado para as 
mulheres com todas as possibilidades, sua situação lhe impõe 
esse lugar de ‘outro’” (RIBEIRO, 2017, p. 40).

A decolonialidade do corpo se constitui como o primeiro 
passo em direção à reconstituição de subjetividades perdidas 
e anuladas. Desse modo, práticas comunicativas emergentes 
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de ações partilhadas em grupo – como a própria capoeira – 
se dão a partir do entendimento de um corpo em movimento, 
aberto ao deslocamento e às diferentes formas de enfrenta-
mento às normas disciplinares. Ochy Curiel partilha da visão 
sobre a descolonização de Franz Fanon e Aimé Cesarie, sinte-
tizada pela autora como “um desmonte de relações de poder 
e concepções de conhecimento que fomentam a reprodução 
de hierarquias raciais, geopolíticas e de imaginários que fo-
ram criados em um mundo moderno/colonial ocidental”3 

(CURIEL, 2015, p.13, tradução nossa).
Curiel associa a descolonização com ruptura epistemo-

lógica e práticas políticas. Nessa perspectiva, não há como 
consolidar um processo que implica desmonte de sistemas de 
poder restringindo-se à reelaboração de ideias e pensamentos. 
A prática se faz necessária e fundamental na construção de 
novos elos e relações sociais.

A malha que estrutura as relações de poder é muito mais 
complexa que compreensões que calcificam ideias, lugares e 
normas sociais. O maniqueísmo não contribui para análises 
sociais complexas, tampouco o reducionismo de categoriza-
ções isoladas, sem situar os fenômenos no contexto político e 
cultural. Quando tratamos de amarras que constituem o cor-
po, herdadas de padrões impostos de comportamentos, elas 
podem evocar sistemas disciplinares.

Um dos maiores legados disciplinares herdado pelos 
latino-americanos foi aquele adquirido no processo de 
colonização, aliado a valores do liberalismo na moderni-
dade. Exercitar ações de decolonialidade do corpo pres-
supõe entender como se deu a incorporação e a interna-
lização de tais normas sociais civilizatórias em nome de 
um “desenvolvimento” desigual, em benefício daqueles 
que detinham os meios de produção. A antropóloga ar-
gentina Rita Laura Segato (2012) faz uma leitura crítica 
do Estado quando afirma que a estratégia do regime ca-
pitalista segue na direção de “oferecer com uma mão o 
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que ele já retirou com a outra”, escondida por trás do 
discurso liberal da liberdade e da igualdade. 

Nesse processo, o padrão de dominação sobre os corpos 
alcança dimensões profundas, agindo no disciplinamento e 
submissão dos sujeitos. O entendimento do racismo como 
base de consolidação do capitalismo e da modernidade oci-
dental e a intensificação do patriarcado pós-colonização acen-
tuaram a violência sobre mulheres e negros perpetrada nos 
dias atuais. A apropriação dos corpos negros e de mulheres 
pelo sistema colonial moderno colocou a mulher negra em 
um lugar de tanta desvantagem na sociedade que o sistema de 
opressão permitiu a expansão do capitalismo a partir de seus 
corpos, reafirmando valores da ideologia dominante – branca, 
masculina e heteronormativa.

A mulher capoeirista em representações
O feminismo angoleiro hoje tem mobilizado produções que 
propõem outras representações de mulheres capoeiristas 
rompendo com os estereótipos. Os corpos desnudos, bem 
torneados, objetificados, colocados a serviço do desejo dos 
homens têm cedido espaço para representações em que mu-
lheres assumem papéis de liderança, são fontes primárias e 
propõem modos específicos de representar a capoeira.

A observação sobre as representações da mulher na ca-
poeira faz pensar no que Siqueira, à luz da antropologia das 
emoções, destaca. Conforme a autora,

O corpo é sempre um corpo socializado e constru-
ído no interior de um grupo social e de sua lógica 
cultural. Assim, a socialização do corpo acontece 
em vários lugares e territórios e sempre demanda-
rá negociações, disputas de sentido e de forças. (SI-
QUEIRA, 2017, p. 323)

O feminismo angoleiro busca trabalhar também nes-
sa produção de sentidos, nessas negociações de sentidos, e 
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tem ampliado seu alcance na atualidade. No entanto, nem 
sempre foi assim. Nos anos 90, registrava-se o surgimento 
de um campo editorial na capoeiragem que tentava abar-
car um público ávido por trocas de saberes e aprendizados, 
em um momento no qual a internet ainda não era acessível, 
nem a fonte principal do consumo de informações e trocas 
de experiências. Títulos como Iê, Capoeira!, Ginga Capoeira, 
Praticando Capoeira, Camarada Capoeira, Pura Tentação, Cor-
dão Branco, Mundo Capoeira, Capoeira4, surgiram no final dos 
anos 90 e início dos anos 2000, dando destaque a Mestres e 
trazendo temas de interesse da comunidade da capoeiragem. 

Figura 1A: Capas de revistas publicadas entre 1990 e 2005

 

Fonte: http://ilederecapoeira.blogspot.com

http://ilederecapoeira.blogspot.com/
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Fonte: http://ilederecapoeira.blogspot.com

Em uma breve observação dos conteúdos das imagens 
apresentadas, é possível identificar características do apelo 
visual reproduzido pelos movimentos acrobáticos da ca-
poeira, postos em evidência principalmente pela Capoeira 
Regional. Há grande destaque para os Mestres de capoeira, 
aparecendo homens brancos e negros. Em relação às mu-
lheres, há uma invisibilização total de mulheres negras, 
com uma valorização da estética branca e com objetificação 
do corpo. Ou seja, a mulher capoeirista era representada 
por personagens consolidadas pela indústria do entreteni-
mento por atributos não ligados a suas trajetórias como ca-
poeiristas. Dançarinas e apresentadoras como Sheila Melo, 
Tiazinha, Feiticeira, mulheres brancas, aparecem com pou-

Figura 1B: Capas de revistas publicadas entre 1990 e 2005

http://ilederecapoeira.blogspot.com/
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cas roupas, em uma exposição de corpos sensualizados. 
Outras mulheres, não midiáticas, são louras e aparecem 
usando tops, vestimenta típica da Capoeira Regional, não 
utilizada pelas angoleiras. Enfim, “surgia, no campo da re-
presentação midiática, a coisificação do corpo da mulher 
capoeirista integrando as demais estereotipias à exploração 
do corpo feminino” (ARAÚJO, 2016, p.376).

Figura 2: Revista Capoeira

   

 
 

 
Fonte: http://ilederecapoeira.blogspot.com
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O movimento de mulheres angoleiras que emergia na 
época recorria a distintos usos do corpo para construir au-
tonomias e ocupar espaços de liderança nas escolas e rodas 
de capoeira. A Ginga Feminista arregimentava práticas que 
extrapolavam os golpes e movimentos executados, dando 
visibilidade ao protagonismo de mulheres negras que se 
construía, entre outras ações, a partir do enfrentamento 
crítico aos modelos de opressões e estereótipos sobre as 
mulheres. Sueli Carneiro afirma que 

os meios de comunicação não apenas repassam as 
representações sociais sedimentadas no imaginário 
social, mas também se instituem como agentes que 
operam, constroem e reconstroem no interior da 
sua lógica de produção os sistemas de representa-
ção [...], eles ocupam posição central na cristalização 
de imagens e sentidos sobre a mulher negra (CAR-
NEIRO, 2003, p.125).

A construção de um corpo político de mulheres que lu-
taram para ganhar visibilidade e projetar as mulheres ne-
gras na capoeiragem a partir de aspectos e características 
que denotassem habilidades diversas pautou a preocupação 
das angoleiras na mesma época. Surgida em 2002, a revista 
Praticando Capoeira, por exemplo, possuía uma seção de-
nominada “Na Roda com a Mulher”, trazendo entrevistas 
com representantes da capoeiragem. Até a décima quinta 
edição, sete mulheres tinham sido entrevistadas entre pro-
fessoras, monitoras e instrutoras, e três Mestras: Cigana, 
Suelly e Janja5 (LEITÃO, 2004, p.29). 

Em sua entrevista, Mestra Janja pontuou que a presença 
da mulher na capoeira não mais causava estranhamento e 
que nenhum grupo de capoeira poderia prescindir da pre-
sença feminina. “Naquela matéria existia uma construção 
paradigmática até então não experimentada, ou seja, apre-
sentar o tratamento e o entendimento de vozes femininas 
enquanto praticantes de capoeira” (ARAÚJO, 2016, p.377).
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No âmbito da capoeira, o feminismo angoleiro busca 
romper com determinadas noções de corporeidade associa-
das a um imaginário da prática esportiva vinculado ao de-
sempenho físico e à ocupação pelas mulheres dos “espaços 
privados”, de não visibilidade. Assim, ser mulher angoleira 
convocaria a noção de um ativismo, de um corpo político 
fincado em valores que emergem de ações cotidianas iden-
tificadas dentro e fora da capoeira. Um corpo que ocupa 
a vitrine do reconhecimento, o gunga (berimbau principal 
cujo toque marca o início e o final do jogo), o canto princi-
pal na roda de capoeira, o jogo mandingado e a ginga ma-
liciosa. A construção imagética desenvolvida por mulheres 
implica uma estética diversa e plural em torno da capoeira.

As conquistas do feminismo se deram de maneira hete-
rogênea nos diferentes campos sociais. Historicamente, a 
mídia reproduziu mais estereótipos de gênero do que con-
tribuiu para sua quebra e a renovação de modelos (SIQUEI-
RA, 2017). Porém, quando se identifica uma transformação 
social de base mais ampla, como o alcance dos direitos po-
líticos das mulheres, a imprensa, de alguma maneira, acom-
panha a diversificação das representações de gênero.

Figura 3: Matéria do UOL no Dia da mulher latino-americana e 
caribenha, em 25/07/2017

 
 
 

Fonte: uol.com.br6
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A matéria acima traz a imagem de duas mulheres 
gingando, vestidas conforme a modalidade que prati-
cam – Capoeira Angola – sem reforçar estereótipos sobre 
a exposição dos corpos ou a valorização de movimentos 
acrobáticos que traduzem um modelo de masculinidade, 
quando atribuídos aos homens. O UOL, onde a matéria 
foi publicada, caracteriza-se como um portal horizontal 
de notícias (FERRARI, 2010), veículo não especializado. 
Ou seja, a matéria está situada em um dos maiores canais 
de comunicação on-line do conglomerado Grupo Folha, 
ativo desde 1996. O projeto editorial Universa, lançado em 
março de 2018, incorpora temas de interesse da mulher 
sob uma perspectiva ampla e diversa.

Desde o lançamento, o Portal tem apresentado 
perspectivas que deslocam, de alguma maneira, o lugar 
das identidades, incluindo subseções como Direito das 
Mulheres, Diversidade, Orgulho LGBTQ+, Política. 
A matéria citada constitui uma inserção positiva. Po-
rém, se pensarmos no histórico de lutas e conquistas 
dos direitos das mulheres, as representações na mídia 
tardaram a acompanhar as transformações sociais. As 
representações positivas ainda se constituem como es-
paço em disputa constante.

Outro exemplo, no ar desde 2005, o Portal Capoei-
ra7 reúne mais de 5500 artigos, catalogou mais de 650 
espaços de treinos pelo mundo e conta com inúmeros 
colaboradores. O editor, contramestre e pesquisador 
de capoeira Luciano Milani, residente no Porto, em 
Portugal, busca oferecer um olhar diverso sobre a ca-
poeira e, a partir dos conteúdos disponíveis, tem dina-
mizado as perspectivas em torno da prática. Em mais 
de 30 abas, os conteúdos são distribuídos nas diversas 
seções, entre elas entrevistas, documentos históricos, 
vídeos, músicas, filmes, crônicas, pesquisas acadêmi-
cas, galeria de fotos, materiais para download, agen-
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da de eventos, notícias, depoimentos e curiosidades. 
O Portal hospeda o antigo site de Mestre Decânio, o 
Capoeira da Bahia, com quem o editor mantinha uma 
relação de amizade. Luciano Milani abrigou o acervo 
integral do mestre falecido em 2012.

O Portal Capoeira conta com uma seção denomina-
da Capoeira Mulheres e tem reunido uma variedade de 
notícias que permeia olhares múltiplos. Em entrevista, 
Luciano Milani8 explica que a seção está presente desde 
o início do Portal e que já contou com diferentes co-
laboradoras ao longo dos 14 anos de existência, entre 
elas Maíra Horta, Simone Mariotto, Neila Vasconcelos, 
Letícia Vidor e participação pontual de mulheres que 
enviam textos publicados pelo editor. Segundo Mariana 
Marchesi9, em estudo sobre as transformações culturais 
da capoeira em ambientes midiáticos digitais, o Por-
tal Capoeira caracteriza-se como um portal de notícias 
especializado, não apenas pelo seu caráter não institu-
cional, mas pelo volume de informação e pela comple-
xidade de sua estrutura, com conteúdos textuais e mul-
timídia (MARCHESI, 2012, p. 204).

A home da seção reúne matérias importantes sobre 
iniciativas recentes de mulheres capoeiristas, como a 
produção do documentário Mulheres da pá virada, do 
Coletivo Marias Felipas, de Salvador; a divulgação de 
eventos organizados por mulheres, como o ocorrido 
em março de 2019, na cidade de Póvoa de Varzim, em 
Portugal; textos que discutem o sexismo no interior da 
capoeira, como o artigo de Aline Kerber denunciando 
o feminicídio cometido por Mestre Sombra, na região 
metropolitana de Porto Alegre.

Entre as publicações que surgiram nas disputas por 
representações da capoeira e seus agentes, a revista To-
ques D’Angola veio preencher uma lacuna sobre capoeira 
a partir de outros referenciais. A publicação teve apenas 
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cinco edições, mas deixou um legado diferenciado entre 
as produções do início do século XXI. Embora tenha sido 
produzida pelo Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira 
Angola e de Tradições Educativas Banto no Brasil, não 
se restringiu a uma comunicação institucional. A edição 
número um contou com tiragem de 1500 exemplares e 
circulou por várias cidades e instituições de cultura ne-
gra, assim como escolas de capoeira, universidades e bi-
bliotecas. Lançada em 2003, teve como tema “Educação 
para inclusão” e como mote a lei 10.639/2003 (posterior-
mente alterada pela lei 11.645/2008), que determinou o 
ensino de história da África nas escolas.

Figura 4: Capas das revistas Toques d’Angola

 
Fonte: acervo das pesquisadoras
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A publicação debateu direitos humanos, cidada-
nia, educação, políticas públicas, candomblé, racismo, 
sexismo, protagonismo negro, abordando a relação in-
trínseca com a capoeira. O viés predominantemente po-
lítico se mostrava inovador entre as publicações sobre 
capoeira do mercado. Entre os conteúdos de maior des-
taque estão a entrevista com o historiador e pesquisa-
dor Kabengele Munanga; a entrevista com o Mestre de 
Capoeira Angola João Grande e o artigo de Alex Ratts 
sobre as contribuições de Beatriz Nascimento (historia-
dora, intelectual negra e ativista, assassinada em 1995) 
para os Estudos Raciais no Brasil.

As capas de quatro edições trazem ilustrações e 
imagens que rompem com o imaginário atribuído à ca-
poeiragem, principalmente naquela época: imagem da 
rainha Nzinga, o mapa da África, o desenho de um abra-
ço no meio de uma roda de capoeira. Além das quatro 
edições completas, foi feita uma edição piloto, núme-
ro zero, com uma tiragem menor. Essa edição teve uma 
capa preta e foi denominada Referências. A partir do 
número um a revista teve um alcance maior. Ao todo, 
foram cinco edições da revista.

Ao lado da circulação de informações sob o formato 
de revistas ou de artigos publicados em portais especia-
lizados, a produção visual de materiais para a divulgação 
de eventos de capoeira também tem reforçado valores e 
representações alinhados com um pensamento feminista 
e decolonial. Tais imagens circulam sob a forma de posta-
gens no meio digital e têm alcance na comunidade da ca-
poeira, principalmente a partir dos canais especializados 
como a Rede Angoleira Mulher – espaço efetivo, mas de 
certo modo reservado, que opera hoje em listas em What-
sApp e de e-mail somente para as praticantes.

Tais materiais destacam mulheres como protagonistas, 
ocupando espaços de destaque e liderança, não expõem 
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seus corpos em uma perspectiva objetificante e destacam 
irmandade e afeto. Abaixo, são apresentados três cartazes 
do Chamada de Mulher, evento importante no universo da 
capoeiragem e referência para o movimento de mulheres na 
Capoeira Angola, organizado pelo Grupo Nzinga. As peças 
destacam corpos que rompem com o padrão masculino he-
teronormativo da capoeira.

No primeiro deles, que divulgou o evento Chama-
da de Mulher VII, em São Paulo, em 2017, uma mulher 
negra toca berimbau, instrumento mais importante da 
capoeira. A imagem proposta no cartaz rompe com o 
estereótipo que relaciona essa posição de poder a um 
homem, geralmente, um mestre antigo. A imagem des-
loca o lugar de liderança do mestre homem para uma 
mulher, tocadora de berimbau, de turbante nos cabelos, 
reforçando a identidade negra.

O segundo cartaz do Chamada de Mulher VIII, de 
2018, ocorrido em Marburg, na Alemanha, mostra duas 
mulheres realizando uma “chamada”, movimento que 
dá nome ao evento. A Chamada, numa roda de capo-
eira, significa um recomeço para o jogo. Ao mesmo 
tempo em que as jogadoras se aproximam e tocam as 
mãos, demonstrando diálogo e cumplicidade, o movi-
mento pode representar um momento de muita aten-
ção e malícia. Trata-se de uma movimentação constru-
ída conjuntamente. Simbolicamente, ela representa o 
próprio movimento de mulheres na capoeira, propon-
do um recomeço, novas práticas, novos conceitos e 
novas representações da capoeira. Embora as imagens 
das mulheres não sejam coloridas, os cabelos parecem 
indicar uma praticante negra e outra branca, mostran-
do diversidade racial.
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Figura 5:  Evento Chamada de Mulher: São Paulo, Buenos Aires e Marburg

Fonte: acervo das pesquisadoras

Finalmente, o terceiro cartaz, do IX Chamada de Mu-
lher, realizado em 2019, em Buenos Aires, mostra duas pes-
soas agachadas, frente a frente, como se estivessem ao pé 
do berimbau, prestes a entrar na roda, concentradas, tal-
vez fazendo uma prece antes de iniciar o jogo. Uma delas 
pega a mão da outra em um gesto de apoio mútuo. O gê-
nero das(os) praticantes não fica explícito. Podem ser uma 
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mulher cis e uma mulher trans, pode ser um homem que 
não se encaixa nos estereótipos de masculinidade. Aqui, o 
feminismo angoleiro se comunica com o debate das comu-
nidades LGBTQ+, aproximando corpos que fogem de um 
modelo binário heteronormativo, ampliando o conceito de 
comunidade e redesenhando a ideia de liberdade, tema do 
evento. Em uma das camisetas, pode-se ver uma faixa com 
o arco-íris, representativo do I Encontro LGBTQ+.

Raça e gênero foram discussões que embasaram os encon-
tros do evento Chamada de Mulher desde a sua criação – um 
espaço imprescindível para a fundamentação do feminismo 
angoleiro no que diz respeito a discussões teóricas, articu-
lações, encaminhamentos e ações práticas na capoeira. Os 
materiais visuais dão a ver isso, entre outros aspectos, con-
tribuindo para a fabricação de outras representações sobre a 
mulher, partindo de uma perspectiva feminista e decolonial.

Considerações finais
No jogo cruzado entre as construções simbólicas do imaginá-
rio social sobre a mulher capoeirista e as disputas pelas narra-
tivas midiáticas existe um território em reconstrução no sécu-
lo XXI: o da Capoeira Angola. A prática se reestrutura a partir 
da reorganização de espaços de poder anteriormente centra-
dos na figura do homem, com ações enraizadas no patriarcado 
e no machismo, resguardados pelo discurso da “tradição”.

Recentemente, a Ginga Feminista, expressa em ações 
do feminismo angoleiro, tem articulado práticas em dire-
ção à equidade de gênero no interior da Capoeira Angola, 
tanto no que diz respeito aos movimentos do corpo como 
também à sociabilidade. O reflexo dessas ações emerge no 
cenário midiático sob a forma de novas imagens sobre as 
mulheres capoeiristas e, espera-se, na transformação de um 
imaginário social reprodutor de desigualdades.

A Rede Angoleira Mulher, por exemplo, existe desde o iní-
cio dos anos 2000 como um espaço de debate, articulação e 
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multiplicação de valores das mulheres angoleiras. Desde 2017, 
a rede tomou a forma de um grupo na rede social WhatsApp, 
mudando as formas de articulação, debates e demandas. Com 
a presença de mulheres de vários países, a RAM é um exemplo 
de espaço acionado a partir do feminismo angoleiro articula-
do a possibilidades comunicativas contemporâneas. 

O sentido de descolonização do corpo evocado por 
Ochy Curiel (2015) como uma prática política se apresenta 
em movimentos e fundamentos da Capoeira Angola con-
duzidos por mulheres, construindo um novo ethos. A Gin-
ga Feminista tem dado de volta à modalidade o sentido de 
resistência e luta contra opressões. Assim, a Capoeira An-
gola se encaixa no entendimento de Walsh (2005) sobre as 
pedagogias decoloniais. Ela pode agir na reconstituição de 
subjetividades silenciadas por uma colonização perpetuada 
pelo projeto desenvolvimentista do século XX.

Em março de 2020, outra iniciativa importante, o Coletivo 
Angoleiras Pretas10, no Rio de Janeiro, completou dois anos. 
Criado após a execução da vereadora Marielle Franco, em 2018, 
o grupo fundou uma plataforma com conteúdo focado nas lutas 
antirracista e antissexista, dando destaque ao protagonismo de 
mulheres negras. Assim, observa-se que o território midiático 
se apresenta como um espaço complexo de construção de reali-
dades e reflexo de transformações sociais. Ao mesmo tempo em 
que contribui para reforçar estereótipos que reforçam papéis 
de gênero em uma sociedade desigual, também pode agir pelas 
mudanças acionadas por movimentos de base que entendem a 
comunicação como um território de disputas narrativas.

A comunicação proposta pelo feminismo angoleiro, 
seus efeitos na “grande mídia” e a descentralização das pro-
duções no campo da comunicação independente apontam 
para um imaginário em reconstrução, principalmente em 
relação ao racismo e ao sexismo. A mudança no cenário mi-
diático deve-se, entre outros fatores, à organização de mu-
lheres, à Ginga Feminista e às ações desenvolvidas.
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Desse modo, a Capoeira Angola se configura como um 
território de construção de seres e saberes que confronta 
a desumanização a partir de si, de lógicas e pensamentos 
(WALSH, 2005). Ela propõe a criação de condições diferen-
tes de existência, conhecimento e poder, contribuindo para 
a fabricação real de uma comunicação transformadora e de 
uma sociedade plural e equânime, projeto fundante dos es-
tudos decoloniais latino-americanos.

Notas
1.  A Capoeira Angola mescla movimentos, elementos mu-
sicais e espirituais, e teve Mestre Pastinha como um dos 
principais difusores. A Capoeira Regional, criada por Mes-
tre Bimba, desenvolveu uma metodologia, incluiu elemen-
tos de artes marciais, inseriu o sistema de cordas, treinos 
de alto rendimento, transformando-se em modalidade es-
portiva. A Capoeira Regional foi responsável pela interna-
cionalização da prática em um contexto político oportuno, 
a partir da década de 1940.
2.   Marcel Mauss (1985b) desenvolveu a noção de que o que 
é considerado “natural” em uma sociedade, é, na realidade, 
cultural e histórico. A abordagem do autor sobre o corpo 
busca ressaltar seus aspectos culturais: “em seu texto semi-
nal sobre as técnicas corporais, Marcel Mauss mostra como 
os gestos, tidos como ‘naturais’, na realidade são fortemente 
permeados pela cultura. Assim, modos de andar, nadar, cor-
rer, dormir são socialmente construídos, são aprendidos, 
não são dados naturalmente” (SIQUEIRA, 2017, p. 321).
3.   Tradução livre: “[...] un desmontaje de relaciones de poder y 
de concepciones del conocimiento que fomentan la reproduc-
ción de jerarquías raciales, geopolíticas y de imaginarios que 
fueron creadas en el mundo moderno/ colonial occidental.”
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4.   Disponível em: http://ilederecapoeira.blogspot.com/p/
banca-de-revistas.html. Acesso em: 28 de julho de 2019.
5.   O autor que analisou as edições da revista em 2004 re-
feriu-se a Janja como contramestra. Na época, no entanto, 
Janja já atuava há nove anos em seu Grupo Nzinga, com o 
reconhecimento de mestra.
6.   Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/
redacao/2018/07/25/mulheres-usam-roda-de-capoeira-como-
-espaco-de-luta-pela-igualdade.htm Acesso em: 08 abr. 2020
7.   Portal Capoeira. Disponível em: https://portalcapoeira.
com/.Acesso: 08 abr. 2020.
8.   Entrevista com o editor Luciano Milani, realizada por 
Raquel Dantas, em 29 de julho de 2019.
9.   A pesquisadora fez um levantamento dos veículos on-line 
que abrigam notícias de capoeira e apontou o Portal Capoeira 
e Capoeira Social Clube como os mais relevantes. Este último, 
no entanto, não está mais disponível (MARCHESI, 2012).
10.   Disponível em:: https://angoleiraspretas.org/inicio/

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/07/25/mulheres-usam-roda-de-capoeira-como-espaco-de-luta-pela-igualdade.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/07/25/mulheres-usam-roda-de-capoeira-como-espaco-de-luta-pela-igualdade.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/07/25/mulheres-usam-roda-de-capoeira-como-espaco-de-luta-pela-igualdade.htm
https://portalcapoeira.com/
https://portalcapoeira.com/
https://angoleiraspretas.org/inicio/
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Mulheres jornalistas e seus enfrenta-
mentos: um debate de gênero

YASMIN RIBEIRO GATTO

Este artigo problematiza a questão da mulher jornalista no 
mundo do trabalho, abordando a discussão sobre gênero, di-
visão sexual do trabalho, visibilidade da mulher no mercado 
profissional e as lutas feministas. Por meio de um questio-
nário aplicado a profissionais de Vitória, capital do Espíri-
to Santo, investigamos particularidades determinadas pelo 
gênero e aspectos culturais da trabalhadora da informação.

É inegável que nos últimos anos a mulher alcançou lu-
gares de visibilidade dentro do mercado de trabalho e na 
sociedade. Isso aconteceu muito por conta das lutas encam-
padas por grupos feministas e pela difusão da igualdade de 
direitos das mulheres em relação aos homens (MIGUEL e 
BIROLI, 2014). As lutas de gênero crescem a cada dia, nor-
teando-se por pautas que discutem questões como liberda-
de da mulher, maternidade, aborto, profissão, aparência, 
modelo de beleza, intervenções cirúrgicas,  assédio, sexo e 
estupro e violência doméstica, obstétrica e urbana.

Estudos indicam avanços e retrocessos na busca pelo 
lugar da mulher na sociedade (BIANCHI; WOITOWICZ; 
ROCHA, 2018). Existem mecanismos de defesa, de denún-
cia e de luta, que dão à mulher cada vez mais apoio “para 
ela ser quem ela quiser”. Faz-se, nesta pesquisa, uma crítica 
a esse lugar que a mulher ocupa, pois os discursos atuais 
de “vou ser quem eu quero ser”, “vou ter o corpo que que-
ro sem nenhuma interrupção da indústria da beleza”, por 
exemplo, esbarram na concretude e no ideário em que a 
sociedade capitalista se apoia. Há um sistema machista e 
misógino, que, para ser quebrado, é preciso mais que um 
discurso, é preciso quebrar as ideias que esse sistema vem 
construindo há séculos.
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Segundo o clássico estudo de Safiotti (2011), a socie-
dade é misógina, machista, violenta e preconceituosa, e as 
mulheres esbarram cotidianamente nessas condições. A 
pesquisa Chega de Fiu-Fiu1, realizada desde o ano de 2013, 
mostra a realidade das mulheres assediadas nas ruas. No 
mercado de trabalho, elas continuam ganhando menos e 
ocupam cargos inferiores, mesmo tendo a mesma forma-
ção que seus colegas homens. Esse fato tem sido constatado 
“[...] nas empresas, na burocracia do Estado e na política, 
definindo limites mesmo para as mulheres que tiveram 
oportunidades semelhantes às de seus colegas homens e 
que são mais escolarizados que eles” (BIROLI, 2018, p. 13). 
Ou seja, é uma questão de gênero.

Neste artigo, coloca-se em relevo um debate sobre algu-
mas questões de gênero, destacando a mulher jornalista no 
mercado de trabalho, buscando entender as particularidades 
dessa profissão, que sofre com questionamentos frequentes 
no contexto informacional contemporâneo. A pesquisa se 
baseia em um estudo2 já realizado pela organização de mídia 
Gênero e Número3 e pela Associação Brasileira de Jornalis-
mo Investigativo4, que entrevistaram jornalistas brasileiras 
sobre suas experiências. Abordamos as temáticas do perfil 
dos jornalistas brasileiros (MICK e LIMA, 2013), a conquista 
de espaços no jornalismo pelas mulheres (ROCHA e WOI-
TOWICZ, 2013), os direitos delas no mercado de trabalho 
(SILVA, 2018) e, por fim, as mulheres jornalistas nos meios 
de comunicação (MORENO, 2017).

Divisão sexual do trabalho
Nos últimos anos, a posição das mulheres e dos homens no 
mercado de trabalho se modificou muito no país. Segundo 
Biroli (2018) houve mudanças no modo de viver e de com-
preender os gêneros e seus papéis na sociedade. Ela explica 
que essas transformações ocorreram no âmbito profissio-
nal, e também na discussão sobre sexualidade. A autora 
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explicita que quando se debate gênero deve haver uma dis-
cussão sobre o espaço público e o privado, pois é quase um 
consenso na sociedade que as tarefas de casa (domésticas) 
têm que ser executadas pelas mulheres, o que faz com que 
elas sejam excluídas das decisões no âmbito social. O “[...] 
trabalho, realizado no espaço doméstico de maneira não re-
munerada ainda é visto como atribuição das mulheres, que 
independe de sua idade, condição de ocupação e nível de 
renda” (SILVA; SANTOS, 2018, p.114).

Mesmo com tantos “avanços” e conquistas das mulhe-
res no mercado de trabalho, elas ainda continuam à mar-
gem dos cargos de chefia, portanto na periferia das deci-
sões burocráticas, empresariais, editoriais, políticas, etc. 

[...] o acesso a posições de poder no mundo do tra-
balho é um exemplo claro de que desigualdades 
de gênero permanecem, mesmo entre os estratos 
mais ricos e com maior acesso à educação formal: 
o chamado “teto de vidro” tem sido constatado nas 
empresas, na burocracia de Estado e na política, de-
finindo limites mesmo para as mulheres que tive-
ram oportunidades semelhantes às de seus colegas 
homens e que são mais escolarizadas do que eles [...] 
(BIROLI, 2018, p. 13).

A discussão sobre a exploração das mulheres no mer-
cado de trabalho se refere, de maneira geral, às mulheres 
trabalhadoras, negras e imigrantes.

Na pirâmide da renda e no acesso a postos de tra-
balho, à escolarização e à profissionalização, as mu-
lheres brancas estão mais próximas dos padrões de 
oportunidade dos homens brancos e apresentam 
vantagens em relação aos homens negros. São as 
mulheres negras, acompanhadas de seus filhos, que 
integram a faixa mais pauperizada da população 
(BIROLI, 2018, p. 22).

Vale destacar que as mulheres brancas também são ex-
ploradas, apesar de elas serem as únicas a ocupar os car-
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gos mais próximos aos dos homens. Quando se fala dessa 
divisão sexual do labor, não se pode deixar de mencionar 
que às mulheres são reservadas apenas algumas atividades 
no espaço de trabalho e que são as consideradas femininas. 
No senso comum, essas são classificadas constantemente 
como “trabalho de mulher”; “competência de mulher” e 
“lugar de mulher” (BIROLI, 2018).

Foi nas últimas décadas do século XX que o acesso das 
mulheres brasileiras ao mercado de trabalho e à educação 
mudou de forma significativa. “Entre 1970 e início do sécu-
lo XXI, o percentual de mulheres economicamente ativas 
passou de 18,5% para cerca de 55%, alcançando um teto de 
59% em 2005” (BIROLI, 2018, p. 21). A posição das mulheres 
mudou: hoje elas são maioria cursando o ensino superior, o 
que, entretanto, não tem garantido igualdade de condições 
no mundo do trabalho em relação aos homens. Silva e San-
tos (2018) corroboram essa proposição:

A importância das mulheres no processo produtivo 
brasileiro é uma realidade que tem ganhado cada vez 
mais vulto no decorrer dos anos. Dados do IBGE con-
firmam o crescimento constante da taxa de partici-
pação feminina na população economicamente ativa, 
fato esse presente não só no Brasil, mas em diferentes 
países e contextos sociais. [...]. A participação econô-
mica da mulher na composição do rendimento fami-
liar assume importância crescente na superação da 
situação de pobreza (SILVA; SANTOS, 2018, p. 105).

Certas atividades relegadas às mulheres, como cuidar 
da casa e da família, também podem dificultar o acesso ao 
mercado. Biroli (2018) ressalta que, ao trabalhar fora de 
casa, a mulher faz dupla, tripla e até quádrupla jornada, tra-
balhando na rua, cuidando da casa, das roupas, da comida, 
dos filhos, das compras de supermercado e das responsa-
bilidades gerais para um funcionamento adequado do lar. 
É nesse acúmulo de tarefas que se baseiam fundamental-
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mente as categorias de gênero na sociedade. “A distinção 
entre trabalho remunerado e não remunerado é, assim, um 
ponto central. O trabalho que as mulheres fornecem sem 
remuneração, [...] deixa os homens livres para se engajarem 
no trabalho remunerado” (BIROLI, 2018, p. 28).

 Silva e Santos (2018) afirmam que houve maior inserção 
das mulheres no mercado formal, “a chamada ‘feminização’ 
do mercado de trabalho, com elevação da escolaridade das 
mulheres nas mais diversas esferas da sociedade” (p.106), 
que não garantiu direitos, salários e reconhecimento iguais. 
Nas últimas seis décadas, “A População Economicamente 
Ativa (PEA) masculina passou de 14,6 milhões para 52,8 
milhões, enquanto a PEA feminina teve uma elevação ex-
traordinária, passando de 2,5 milhões, em 1950, para 40,7 
milhões, em 2010” (SILVA; SANTOS, 2018, p.107). Os em-
pregadores têm certo cuidado ao contratar mulheres, pois 
elas podem engravidar em algum momento e quase sempre 
são responsáveis por todas as demandas familiares.

Perfil dos jornalistas
O marco inicial do surgimento da imprensa feita por mulheres 
é encontrado no século XIX, “com a publicação de jornais que 
discutiam principalmente a participação política das mulhe-
res, direito à educação e as mudanças de costumes” (ROCHA; 
WOITOWICZ, 2018, p.31). Essas experiências resultaram, 
mais tarde, no surgimento da chamada imprensa feminista.

Segundo Duarte (2016), as atividades das mulheres nos 
jornais foram bastante expressivas no século XIX. “Uma 
das razões para a criação dos periódicos de mulheres no 
século XIX partiu da necessidade de conquistarem direi-
tos: em primeiro lugar, o direito à educação; em segundo, 
o direito à profissão e bem mais tarde o direito ao voto” 
(MUZART, 2003, p. 226). E é por meio da atuação dessas 
mulheres que começam a surgir outras publicações, como 
panfletos, cartazes e revistas que fortaleceram a luta das 
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mulheres nessa época. Chega-se até a falar sobre um jorna-
lismo feminista alternativo, o que significa que as mulheres 
participaram de várias fases da imprensa brasileira.

A pesquisa Perfil profissional do jornalista brasileiro, fei-
ta por Mick e Lima (2012), mostra um panorama sobre a 
atividade jornalística. A investigação foi realizada com 
base em uma enquete em rede, com participação espon-
tânea, no período entre 25 de setembro e 18 de novembro 
de 2012. O questionário aplicado, assim como o restan-
te da pesquisa, foi elaborado em parceria com entidades 
científicas e profissionais da área que se referenciaram em 
estudos de perfil que tinham sido realizados anteriormen-
te tanto no Brasil como em outros países. “As perguntas 
foram agrupadas em blocos temáticos, destinados a obter 
informações sobre: características demográficas, políti-
cas, gerais de trabalho e atividades específicas do trabalho 
dos jornalistas” (MICK; LIMA, 2012, p.26). A investigação 
se deu em torno de três principais segmentos: os trabalha-
dores que atuam na mídia, os que estão fora dessa área e os 
docentes. Segundo os dados de 2012, a profissão era for-
mada predominantemente por mulheres, jovens e bran-
cas. “São mulheres 63,7% dos jornalistas, contra 36,3% de 
homens” (MICK; LIMA, 2012, p. 33). Um em cada quatro 
jornalistas no Brasil não tinha registro profissional. Ou-
tro dado importante é sobre a formação profissional dos 
jornalistas: 98,1% tinham ensino superior; apenas 1,9% ti-
nham o ensino médio e 0,4%, apenas o ensino técnico.

Do total dos jornalistas brasileiros, 54,5% trabalhavam 
na mídia tradicional, produzindo notícias em jornais, revis-
tas, telejornais, radiojornais ou na internet. Já os jornalis-
tas que atuavam fora da grande mídia – como assessores de 
imprensa ou de comunicação ou outras funções que reque-
rem conhecimento jornalístico – correspondia a 40,3%. Os 
jornalistas também estavam entre os professores do ensino 
superior na área de comunicação social.
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Em síntese, o jornalismo contava em 2012 com uma 
categoria profissional com mais jornalistas mulheres do 
que homens, formada majoritarimente por jovens e com 
uma proporção de negros inferior à metade da registrada 
no Brasil. As mulheres jornalistas, quando mais jovens, 
ganhavam menos do que os homens. Uma ampla gama de 
jornalistas defendeu a exigência do diploma para o exer-
cício da profissão. Dos que trabalhavam fora da mídia, a 
predominância era de mulheres. E dos jornalistas que tra-
balham como professores, o número se distribuia de for-
ma equivalente entre homens e mulheres.

Fígaro, Nonato e Grohmann (2013), em pesquisa reali-
zada entre 2009 e 2012 sobre jornalistas do Estado de São 
Paulo, definiram algumas categorias para descrevê-los e 
identificaram as características por meio de pesquisa quan-
titativa e qualitativa seguindo o modelo metodológico de 
triangulação de métodos e de dados. Na primeira fase da 
pesquisa foi utilizado o método quantitativo – com aplica-
ção de questionários – e na segunda fase, qualitativa, foram 
aplicados diferentes métodos de pesquisa que vão desde 
entrevistas face a face até grupos focais.

De acordo com os estudos realizados sobre o perfil dos 
jornalistas brasileiros de São Paulo, e aqui destacamos as 
mulheres jornalistas, constatamos que a maior parte dos 
trabalhadores dessa área era composta por mulheres, jo-
vens e brancas. As jornalistas ganhavam menos do que os 
homens, mesmo quando ocupam os mesmos cargos, e eram 
maioria entre os jornalistas que trabalhavam fora da mídia 
tradicional - em assessorias, como freelancers e em casa (FÍ-
GARO; NONATO; GROHMANN, 2013).

A Volt Data Lab, uma agência de pesquisas, análises e 
estudos orientados por dados no setor de mídia e comuni-
cação, fez uma pesquisa intitulada A conta dos passaralhos 
– um panorama sobre demissões de jornalistas nas redações do 
Brasil desde 2012. Os dados coletados apontam que entre 
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2012 e 2018 foram demitidos 2.327 jornalistas que trabalha-
vam em redações (sem destacar quantas mulheres), e que o 
total de demissões em todas as empresas de mídia somou 
quase 8 mil profissionais. Segundo a própria agência, não 
é fácil rastrear as demissões de jornalistas nas redações 
do Brasil. A inexistência de um banco de dados e de uma 
fiscalização da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
ou de sindicatos expressa a desunião desse setor. Soma-se 
ainda a baixa transparência das empresas jornalísticas, que 
não costumam divulgar contratações e demissões (VOLT 
DATA LAB, 2018).

Outro ponto que deve ser levado em consideração para a 
dificuldade de obter a exatidão desse número é a informalida-
de do setor, que contrata os chamados “PJ” (Pessoa Jurídica) 
e “frilas fixos” (freelancers), que prestam serviço sem vínculo 
empregatício. Ou seja, a conta das demissões não pode ser 
exata, pois esses jornalistas informais não são considerados 
empregados. A agência assegura que muitas vagas em reda-
ções jornalísticas foram extintas e as que foram mantidas são 
ocupadas por jornalistas mais jovens e, consequentemente, 
com salários menores (VOLT DATA LAB, 2018).

Mulheres Jornalistas
O trabalho dos jornalistas mudou muito nos últimos anos, 
com demissões em massa advindas de fechamento de jor-
nais, revistas, editoras etc. A chegada da internet modificou 
o ecossistema midiático, refletindo, assim, no exercício da 
profissão. Mas como analisar a precarização dessa profis-
são que é predominantemente feminina?

Uma pesquisa recente feita pela Associação Brasilei-
ra de Jornalismo Investigativo (Abraji), em parceria com a 
ONG Gênero e Número e com o Google News Lab, divulgou 
um panorama sobre mulheres no contexto do jornalismo 
brasileiro. A pesquisa Mulheres no Jornalismo Brasileiro, rea-
lizada em 2017, constatou que as mulheres ganham menos 
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que os homens e que elas tendem a ser excluídas dos altos 
cargos. Quando foram avaliadas as editorias que as jorna-
listas ocupam, verificou-se que nas áreas de Política, País, 
Internacional, Cultura, Cidade e Ciência a quantidade de 
editores homens e mulheres são equivalentes. Quando o as-
sunto é Esporte, Educação e Tecnologia os dados se tornam 
discrepantes, com predominância masculina, enquanto nas 
áreas de Gastronomia, Turismo, Moda e Estilo de Vida, as 
mulheres dominam. “As mulheres são encontradas mais 
frequentemente relatando questões ‘leves’ como assuntos 
sociais, família ou arte e vida cotidiana” (MORENO, 2017, 
p. 77). Essa divisão apontada pela pesquisa confirma a pre-
missa da cultura machista de que os homens são mais aptos 
a trabalhar com temas de negócios e tecnologia, enquanto 
as mulheres são aptas a trabalhar com moda, viagens, se-
ções por vezes consideradas a “parte fútil do jornalismo”. A 
pesquisa ainda constatou discriminação de gênero, a partir 
de relatos das jornalistas:

Meu chefe, quando eu ainda era estagiária, me disse 
que não me efetivaria porque ‘só trabalho com homens’. 

[...] fiquei sabendo que essa editora queria, na verdade, 
um homem porque ‘já tinha muita mulher na equipe’. 

Eles não tiveram nenhuma vergonha de me dizer que op-
taram pelo rapaz porque ele era homem e não tinha filho.

Eu descobri que ele – eu era estagiária e tinha sido 
efetivada – era repórter, estava no mesmo cargo que 
eu, só que já entrou como repórter e ganhava o do-
bro do que eu ganhava. 

Eu sou a repórter que ganha menos na minha edito-
ria. Eu sou o menor salário. 

Eu fiquei dois anos como produtora, mas fazia repor-
tagens também, com um salário menor do que o deles.

(ABRAJI, 2017).

As falas reafirmam uma divisão sexual do trabalho in-
tensa nas redações. De um modo geral, 53,4% das mulheres 
acreditam que, nas organizações onde trabalham, as mu-
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lheres têm menos oportunidades para progredir na carreira 
do que os homens. Das jornalistas entrevistadas, 86,4% afir-
maram ter sofrido discriminação de gênero. Elas relatam:

Já me tiraram de uma pauta justamente por ser mu-
lher e deram para o homem fazer porque seria algo 
perigoso para mim.

Foram dividir os acontecimentos diários pelos dire-
tores executivos e ela, a única mulher ali, ficou com 
‘Beleza e Comportamento’. 

Eu deixo de fazer determinados jogos e coberturas 
pelo fato de ser mulher. Em contrapartida, quando 
aparece uma pauta que tem um apelo mais sensí-
vel sempre se coloca menina. Quando é pauta com 
criança é mulher fazendo, sempre!

(ABRAJI, 2017).

Mais uma vez, fica elucidada a diferença entre mu-
lheres e homens nas redações, entendendo que a mulher 
preferencialmente deva cobrir assuntos que reforçam o 
estereótipo de “um ser sensível, feito para trabalhar com 
assuntos femininos” (SAFFIOTI, 2011, p. 87). Outro tema 
bastante recorrente ao longo da pesquisa da Abraji foi 
o assédio moral. As jornalistas relatam que são pressio-
nadas a não engravidar para não usufruírem da licença-
-maternidade, ou são forçadas a não pedir aumento de 
salário mesmo estando no cargo há algum tempo pelo 
fato de estarem grávidas. As falas que circulam são do 
tipo: “como você veio pedir aumento de salário com esse 
barrigão?” Elas ainda são punidas por estarem grávidas, 
tendo que receber o reajuste remuneratório concedido 
apenas depois do processo de licença-maternidade. Nas 
entrevistas de emprego, elas ainda são questionadas so-
bre a pretensão de ter filhos, o que, segundo relatos, cau-
sa imensa frustração, e quando ficam grávidas os chefes 
deixam evidente a infelicidade pelo “acontecido”.
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A pesquisa mostra que 84% das jornalistas relatam ter 
sofrido violência psicológica em situações nas quais as pes-
soas manifestam dúvida sobre a capacidade delas para o 
trabalho ou em brincadeiras relacionadas à idade e aparên-
cia. Setenta e três por cento afirmam já ter ouvido comen-
tários ou piadas de natureza sexual sobre mulheres no am-
biente de trabalho. “Isto é, comentários que ridicularizam 
as mulheres, propagam estereótipos e/ou banalizam a vio-
lência contra a mulher” (ABRAJI, 2017, p. 13). Sobre assédio 
sexual, as jornalistas relatam episódios únicos e contínuos 
vindos da parte dos chefes, dos colegas e das fontes, de for-
ma presencial, por e-mail, em reuniões, em salas fechadas 
e em espaços abertos. As jornalistas narram ainda casos de 
violência física por parte dos colegas homens.

Em termos gerais, segundo os dados da Abraji (2017), 
73% das jornalistas afirmaram ter escutado piadas de natu-
reza sexual e 92,3% disseram ter ouvido piadas machistas 
no ambiente de trabalho; 46% das jornalistas ressaltaram 
que as empresas em que trabalham não possuiam canais 
para denúncia de assédio e discriminação de gênero; 64% 
delas já sofreram abuso de poder dos chefes; 83,6% já so-
freram violência psicológica no trabalho; 65,7% afirmaram 
que tiveram sua competência profissional questionada ou 
terem visto uma colega ser questionada em sua competên-
cia por colegas ou superiores; e 70,4% disseram ter recebi-
do “cantadas” no trabalho que as deixaram desconfortáveis. 
Uma em cada 10 jornalistas já recebeu proposta de favores 
sexuais em troca de algum benefício profissional ou mate-
rial, enquanto 75,3% já receberam elogios ou críticas sobre 
as roupas e a aparência.

Portanto, a mulher ainda é discriminada por ser mulher, 
por engravidar, por ser bonita, por ser feia, ser magra ou 
gorda. Quando a jornalista é avaliada sempre o que está em 
jogo é sua condição de mulher e não a sua condição intelec-
tual e profissional. Conclui-se que a profissão de jornalista 
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é precarizada e, diariamente, se coloca em xeque sua real 
necessidade no mundo da internet, pela crença de que cada 
internauta é um pouco jornalista. Desse modo, avalia-se 
que as jornalistas mulheres enfrentam mais dificuldades 
do que os homens, fato que é reforçado nesse processo de 
precarização da profissão, pois os constrangimentos de gê-
nero são usados como fator de disputa em meio à redução 
de postos de trabalhos, o que as coloca em posições ainda 
mais desafiadoras no mercado de trabalho.

Jornalistas capixabas
Seguindo esse eixo de investigação, lançamos, em 2019, um 
questionário on-line, na plataforma de formulários do Goo-
gle, contendo 30 perguntas, abarcando desde informações 
sobre a idade, tempo de profissão, formação, orientação se-
xual, até questionamentos relacionados a possíveis assédios 
dentro das redações. Esse formulário foi dirigido às mulhe-
res jornalistas de Vitória, Espírito Santo, para o qual obti-
vemos 30 respostas. A pesquisa foi divulgada por e-mail e 
contatos em redes sociais digitais e não foi requerida iden-
tificação das entrevistadas.

A idade das jornalistas que responderam varia de 21 até 
56 anos, com tempo de profissão de dois até 33 anos. As fun-
ções variam entre assessora de comunicação, assessora de 
imprensa, consultora, dona de empresa de assessoria, edito-
ra, apresentadora, editora independente, jornalista de órgão 
público federal, pauteira, professora universitária, redatora, 
repórter, social media, freelancer e assistente de edição, sen-
do que 90,5% das entrevistadas têm como função principal o 
jornalismo e 9,5% fazem outras atividades. Todas possuem 
diploma de ensino superior em Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo, sendo que uma delas tem habi-
litação em Jornalismo e Publicidade. Ainda sobre formação 
acadêmica, 78,6% responderam ter especialização (pós-gra-
duação lato sensu), 21,4%, mestrado (pós-graduação stricto 
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sensu) e nenhuma possui doutorado. As especializações são 
variadas: comunicação, comunicação integrada e pública, re-
lações internacionais, gestão de empresas de mídia, jornalis-
mo, jornalismo científico, ambiental, empresarial e literário, 
história e cultura afro-brasileira, assessoria de imprensa, le-
tras, gerenciamento de projeto, docência para o ensino supe-
rior, marketing e marketing institucional.

Dentre as jornalistas respondentes, 90,5% afirmam ser 
heterossexuais, 4,8% homossexuais e 4,8% bissexuais; 95,2% 
contam que nunca sofreram preconceito pela orientação 
sexual, enquanto 4,8% dizem já ter sofrido algum tipo de 
preconceito. Sobre assédio sexual, 66,7% afirmam ter sofri-
do, contra 33,3% que dizem nunca ter passado por isso. Os 
assédios direcionados às jornalistas se originam das fontes 
de informação, entrevistados, colegas de trabalho, repórte-
res, chefes, convidados, editor-chefe de jornal, clientes de 
agência, diretores e coordenador de campanha. Ressalta-se 
que a maioria dos assédios foi protagonizada por parte de 
superiores hierárquicos.

A pesquisa também procurou investigar as reper-
cussões da maternidade no ambiente e nas condições de 
trabalho. Das respondentes, 52,4% são mães. Questio-
nadas sobre o preconceito relacionado à maternidade 
dentro, algumas dizem que nunca sofreram esse tipo de 
hostilidade, enquanto outras relatam que isso sempre 
acontece, algumas vezes por parte dos colegas que as 
excluem de festas e confraternizações afirmando que 
não podem ir “porque têm filhos para cuidar”. Outras 
relatam viagens de trabalho suspensas pela chefia sem 
que as jornalistas fossem perguntadas se desejavam via-
jar ou não. Algumas jornalistas mencionam situações 
diversas como: dificuldade de ter liberação para parti-
cipar de reuniões e confraternizações nas escolas dos fi-
lhos; recusa em diminuir jornada de trabalho; demissão 
no período anterior ou posterior à maternidade; licen-



151Representações e invisibilidades no campo do jornalismo

ça-maternidade assumida pela própria jornalista para 
não ser demitida, a despeito de ser um direito previsto 
em lei. De todos os depoimentos, destacamos:

Já fui transferida de função por um editor quando 
meu segundo filho nasceu. Ele me deslocou para 
uma editoria mais ‘tranquila’ sem me consultar, 
alegando que seria melhor para mim. O que ele 
quis dizer é que eu, por ter filho, não daria mais 
conta do recado. Por outro lado, passei por uma 
editora que detestava que as mulheres tivessem fi-
lhos, ficávamos tensas para contar para ela da gra-
videz – e que fez de tudo para dificultar minha vida 
quando voltei da licença-maternidade, mudando 
meu horário de trabalho para a noite e me fazendo 
fazer horas extras sem fim, mesmo sabendo que eu 
estava amamentando. Eu ficava na redação até 22h, 
com os seios vazando leite e sem motivo. Parecia 
um castigo. (Entrevistada 14)

Indagadas se em alguma entrevista de emprego se abor-
dou sobre intenções de ser mãe, 71,4% afirmaram que não, 
mas 28,6% disseram que sim. Das jornalistas que afirmaram 
terem sido interpeladas sobre a vontade de se tornar mãe, 
os relatos são variados. Uma delas afirmou que durante 
uma entrevista de emprego o chefe deixou claro que filhos 
não eram bem-vindos. Outra afirmou que o gestor queria 
saber se ela pretendia ter filhos nos próximos anos, o que 
significava que se ela dissesse “sim” perderia a possibilida-
de de emprego. Destacamos os seguintes relatos: 

Eu fiz uma entrevista de emprego e ao saber que eu 
era casada o entrevistador perguntou se eu preten-
dia ter filhos. Quando disse que sim, a entrevista 
foi encerrada. Observei que entre os demais re-
pórteres da emissora somente um repórter homem 
tem filhos. (Entrevistada 17)
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Quando saí da redação, assumi a comunicação de 
uma empresa local em que vi de perto preconceitos 
de vários tipos. Questionaram se eu queria ter filhos 
e fizeram inúmeras perguntas sobre aspectos mui-
to pessoais. Já chegaram a falar na minha cara que 
lugar de mulher é em casa, cuidando do lar e dos 
filhos. (Entrevistada 10)

Em uma entrevista, o superior me perguntou se eu 
era mãe, porque a jornalista anterior era e isso a im-
possibilitava de viajar e atender demandas. E ainda 
questionou se eu era casada, ao responder que sim, 
perguntou se filhos estavam nos meus planos e para 
quando. (Entrevistada 8)

Sobre assédio moral, 90,5% afirmaram que sofreram e 
9,5% disseram que não. Os assédios foram bem variados, 
como gritos; frases como “faça o que estou mandando”; reu-
nião em equipe onde os chefes gritavam sem deixar ninguém 
falar; resistência às jornalistas que tinham acabado de che-
gar; rispidez; xingamentos; dedo em riste na face da jornalis-
ta; ameaça de demissão; autoritarismo; humilhação; piadas 
de mau gosto e machistas, em geral sobre TPM (tensão pré-
-menstrual); pressão ou ameaça de demissão para modificar 
mote de matéria; ser obrigada a cumprir certas atividades 
mesmo não estando de acordo. Destacam-se alguns relatos:

Quando fui promovida a editora, tive problemas 
com uma editora-executiva. Após uma discussão 
por motivo de trabalho, ela passou a me perseguir, 
me mudando de função propositalmente para uma 
área que eu não dominava para tentar me fazer fra-
cassar e me demitir. Tive que me esforçar o dobro, 
mas dei conta do trabalho e ela acabou sendo de-
mitida, pois fazia isso também com outras pessoas, 
mas foi um período de muito sofrimento mental. 
(Entrevistada 14)

Chefes, editores, colegas de trabalho, já fui assedia-
da de todos os lados, desde ser chamada de jornalis-
tinha faxineira (estava desempregada e precisei fa-
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zer outras coisas para pagar as contas), também fui 
proibida de almoçar, de ir ao banheiro, e era ques-
tionada se estava realmente lendo todos os veículos 
no fim de semana, porque eu não tinha direito de ter 
fim de semana, falou o editor. Fui chamada de lerda, 
burra, isso tudo dentro de redação. Em agência, ouvi 
que não podia fazer pausa para café, e nem podia 
atender ligação no meu celular. (Entrevistada 8)

Em um mandato parlamentar me negaram instru-
mentos de trabalho essenciais, me trataram com 
hostilidade repetidas vezes. Em um sindicato, não 
me maltratavam, mas eu me sentia assediada ao ver 
meus amigos serem assediados. Em outro sindicato, 
insistiam que eu tinha que me comportar como mili-
tante, não como profissional. Em um jornal era trata-
da constantemente com deboche por parte de um dos 
sócios. O outro não levava em consideração meu co-
nhecimento, minha qualificação profissional e acha-
va que eu tinha que executar aquilo que ele achava 
correto. Em uma empresa de assessoria, tive que con-
viver com os chiliques da proprietária, que dizia que 
ia fechar a empresa se a gente não produzisse, que 
a gente dependia da empresa e ela não, que a gente 
tinha que se esforçar mais etc. (Entrevistada 26)

Vale destacar que alguns relatos sobre o assédio partiram de 
mulheres em cargos de chefia, com opiniões machistas em rela-
ção a suas “subalternas”. Num dos relatos, uma jornalista afirmou 
que sofria com a sua chefe, que era religiosa e não a considerava 
“digna”, por não ser casada “no papel”, tendo apenas união está-
vel. Atitudes machistas assumidas por mulheres dificultam ainda 
mais o avanço da compreensão feminista na sociedade. 

A respeito da designação de trabalho ou seleção de pau-
tas para as mulheres jornalistas, 52,4% disseram que isso nun-
ca ocorreu e 47,6% afirmaram que sim. As pautas direcionadas 
a elas eram as chamadas pautas frias, emocionais; aquelas com 
contexto homossexual, relacionado-as à orientação sexual da 
jornalista; pautas em que era preciso convencer ou conseguir in-
formações de entrevistados homens; pautas “fofinhas”; e temas 
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referentes a crianças, violência contra a mulher ou estupro. Uma 
das jornalistas afirmou que sempre era direcionada à cobertura 
de pautas com políticos, delegados e policiais, pois a editora dizia 
que ela “falava miando igual criança” e isso era excitante para um 
homem, que forma que jamais negariam informações a ela.

Os dados mostram que 71,4% das jornalistas não acham o 
local de trabalho atual delas sexista, somente 28,6% afirmam que 
sim. Na maioria das respostas, as jornalistas dizem que os locais 
de trabalho anteriores é que eram sexistas. As que afirmaram 
ter sexismo nas redações justificam afirmando que existe dire-
cionamento de pautas ditas “femininas” ou comentários de que 
certas jornalistas só ocupam altos cargos por serem bonitas.

Na pesquisa também perguntamos se elas enfrentam 
piadas de cunho sexual no ambiente profissional: 61,9% dis-
seram que sim e 38,1% afirmaram que não. Na maior parte 
das respostas, menciona-se que quando as jornalistas estão 
irritadas com algo os colegas costumam relacionar tal com-
portamento ao período pré-menstrual.

Quanto a terem sido questionadas pela forma como 
se vestem no trabalho, 71,4% disseram que não e 28,6% 
afirmaram que sim. Algumas disseram que nunca foram 
questionadas, pois evitam usar determinado tipo de rou-
pa, principalmente vestido, pois chama atenção. Os relatos 
destacados são: “Quando uso vestido ou roupa na cor rosa, 
sempre ouço: “está igual a uma menininha”; “onde vai as-
sim, toda bonita?” (Entrevistada 19). “Vai fazer o que depois 
daqui com essa roupa? Hoje tem, hein!” (Entrevistada 30).

A última pergunta do questionário foi sobre a existência 
de um canal de denúncia sobre assédio sexual no trabalho: 
85,7% disseram que não existe, contra 14,3% que afirmaram 
existir. Quando questionadas se teriam coragem de denun-
ciar caso algo acontecesse a elas, os relatos são variados: há 
as que afirmam categoricamente que não, enquanto outras 
fariam a denúncia, e, inclusive, contariam sobre o assédio a 
seus superiores. Destacamos os seguintes relatos:
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Não, temo, como qualquer profissional da área, o mer-
cado está uma porcaria; salários muito baixos e opor-
tunidades escassas, as oportunidades em sua maioria 
vêm de troca de favores. Precisamos ser filhas de gente 
influente, amantes, ceder aos assédios sexuais, e isso 
vem fechando ainda mais o ambiente de trabalho no 
ES. Por tudo isso, não teria coragem de denunciar, mas 
acabei guardando mágoa da profissão e ouço até cole-
gas falarem que toda vez que falo sobre, sentem que 
estou magoada. Mas temo também, me manifestar e 
as portas fecharem de vez. Como no meu caso estou 
há dois anos muito instável na profissão, tenho medo 
de ficar pior”. (Entrevistada 8)

Quando passei por situações em ambientes anterio-
res, pensei em denunciar. Fui incentivada pelo meu 
companheiro e por familiares, mas fiquei com mui-
to medo. Provavelmente não denunciaria. Tenho 
vergonha por não ter coragem. (Entrevistada 10)

Hoje se tivesse essa situação e houvesse um canal, 
coisa que não existe, eu denunciaria. Mas demorei 
a ter essa maturidade, antes eu não faria isso, in-
clusive, houve situações que demorei a perceber o 
assédio. (Entrevistada 21)

Pelos relatos citados acima, é perceptível a falta de ca-
nais nas redações para denunciar o assédio, e mesmo quan-
do esse canal existe, as jornalistas se sentem temerosas, 
pois receiam sofrer sanções ou até mesmo serem demitidas. 

Considerações finais
O debate sobre gênero tem trazido pautas a respeito da eman-
cipação feminina, da conquista do lugar que a mulher ocupa, 
de ser ela mesma, ao passo que as dificuldades que enfrentam 
no mundo do trabalho vão muito além do “ser o que eu quiser”. 
O debate que precisa ser feito é sobre uma realidade concreta, 
numa sociedade capitalista, que trata a mulher como um ser 
subjugado desde o início da sua existência (SAFFIOTI, 2011). 
Deve-se falar sobre divisão sexual do trabalho na sociedade 
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em que vivemos. Não basta querer apenas garantir um lugar 
no mercado de trabalho, mas pensar e repensar em como esse 
mercado entende o lugar que a mulher ocupa.

Vale destacar que são inegáveis as conquistas das mu-
lheres nos últimos anos, mas uma grande parcela delas 
continua sendo vítima de feminicídio, discriminada em 
ambientes profissionais, por motivos diversos e até por 
questões biológicas como, por exemplo, a possibilidade de 
engravidar e de sofrer tensão pré-menstrual. É preciso as-
segurar condições para que o real direito das mulheres seja 
garantido na sociedade. Tivemos relatos de jornalistas que 
tiveram que pagar a licença maternidade do próprio bolso 
para não perder o emprego, ou até mesmo parar de traba-
lhar antes, durante e depois da gestação, pois a pressão do 
mercado não possibilitaria uma gravidez tranquila. Encon-
tramos jornalistas castigadas após terem filhos, enfrentan-
do a impossibilidade de amamentá-los e de participar ati-
vamente da vida escolar da criança pelo fato de as chefias, 
muitas delas mulheres, não aceitarem as funções maternais.

É como se o mercado quisesse gerir diretamente a 
vida da mulher, estabelecer quando ela devesse ou não 
ter filhos, definir se filhos são compatíveis ou não com 
carreira profissional, destacando o argumento de que a 
sociedade acredita que a mulher deva escolher entre o 
lar e o trabalho e dificultando a conciliação de ambos. 
Se traçarmos paralelos entre a pesquisa da Abraji (2017), 
que é muito mais abrangente do que a pesquisa relatada 
nesse artigo, realizada no ano de 2018 podemos encontrar 
diversas semelhanças. A violência sofrida é similar entre 
as mulheres jornalistas, e ela acontece de várias formas, 
desde a escolha das pautas, às roupas que vestem, piadas 
machistas que escutam, problemas relacionados à mater-
nidade e até questionamentos sobre orientação sexual e 
capacidade de desenvolver determinadas atividades.



Destaca-se, ainda, que o jornalismo é uma profissão 
majoritariamente feminina, mas as posições de chefia são 
quase sempre ocupadas por homens, o que talvez justifique 
os números dos assédios e questionamentos constantes so-
bre a aparência das mulheres. Todos esses apontamentos 
trazem reflexões sobre a questão de gênero, pois homens 
jornalistas não são questionados pela roupa que vestem, se 
querem ter filhos ou se precisam cobrir pautas “sensíveis”. 
Isso acontece porque o entendimento de que a mulher per-
tence ao lar, aos filhos, ao homem (que pode ser o marido, 
o patrão, o colega ou mesmo as fontes) é patente na socie-
dade. O desafio é pensar em formas alternativas e eficazes 
para uma libertação substantiva da mulher nos mais distin-
tos ambientes de trabalho.

Notas
1.   Disponível em: https://thinkolga.com/ferramentas/pes-
quisa-chega-de-fiu-fiu/

2.  Disponível em: https://www.mulheresnojornalismo.org.br/.

3.   Disponível em: http://www.generonumero.media/

4.   Disponível em: https://www.abraji.org.br/
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Emoções Tagueadas:  
notas sobre afetos em redes digitais a partir do 
assassinato de Marielle Franco

PATRÍCIA PEREIRA PAVESI

JÚLIO VALENTIM

As experiências de “ser” e “estar com” nas últimas décadas 
no Brasil têm sido marcadas pelo intenso trânsito entre as 
dimensões on e off-line das cidades, de forma que a conexão 
mediada por computadores vem pautando a vida nelas, em 
diferentes níveis. As ações políticas engendradas nas e pelas 
conexões recebem novas modulações e fazem parte de um 
complexo processo de construção de identidades, que exi-
ge, para a sua maior compreensão, o alargamento de noções 
como as de esfera pública e engajamento, com acentuado 
destaque para as emoções por meio da avatarização destas.

 Propomos aqui uma discussão de interações em cibe-
rambientes, a partir de eventos significativos de alcance 
massivo, e reflexões acerca dos movimentos produzidos 
pelos seus participantes e dos repertórios de afeto que se 
mobilizam entre as materialidades da vida interpessoal e a 
existência nos ciberterritórios, em experiências de avatari-
zação que emergem nesses contextos. Tomamos o assassi-
nato da vereadora carioca Marielle Franco, em 14 de março 
de 2018, como desencadeador desses múltiplos processos. 
O “Caso Marielle”, como ficou conhecido, ganhou visibili-
dade nacional e internacional, sendo amplamente noticiado 
pela grande mídia. O fato ocupou por muitas semanas os 
trending topics de várias redes sociais digitais no Brasil.

Optamos nesta pesquisa por uma abordagem inspira-
da na etnografia digital, mas não desenvolvemos uma et-
nografia propriamente dita. Investimos numa investigação 
exploratória de cunho qualitativo e acompanhamos não 
exclusivamente agentes humanos nas redes sociais digitais 
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(Facebook, Twitter e Instagram). A observação exploratória 
se desenrolou na semana posterior ao assassinato de Ma-
rielle Franco, quando aconteceram as movimentações mais 
significativas nas plataformas digitais.   

As plataformas digitais
Há pelo menos quatro décadas, as cidades estão se tornando 
metrópoles cibernéticas, onde cada vez mais pessoas, ani-
mais, máquinas, veículos, objetos e lugares são monitorados 
e conectados entre si, e a qualquer parte do mundo, por meio 
do ciberespaço. Esse tem sido compreendido por muitos au-
tores como o processo de “plataformização” da vida.

Plataformas são infraestruturas digitais que permitem 
a interação de dois ou mais grupos e atuam como interme-
diárias que agregam diferentes tipos de usuários: clientes, 
anunciantes, prestadores de serviços, produtores, fornecedo-
res (SRNICEK, 2017). Também são definidas como infraes-
truturas (re)programáveis   que facilitam e moldam interações 
personalizadas entre usuários finais e complementadores, 
organizadas por meio da coleta sistemática, processamento 
algorítmico, monetização e circulação de dados (VAN DIJ-
CK; POELL & WAAL, 2018). Do ponto de vista do discurso 
econômico, as plataformas também podem ser consideradas 
como pertencentes à gig economy, também designada “eco-
nomia compartilhada”, “economia sob demanda” e “próxima 
revolução industrial” (SRNICEK, 2017).

No entendimento de Van Dijck, Poell & Waal (2018), a 
plataformização corresponde à penetração de infraestru-
turas, processos econômicos e estruturas governamentais 
em territórios digitais em diferentes setores econômicos e 
esferas da vida, assim como a rearticulação de práticas e 
imaginações culturais. 

Com a emergência das plataformas digitais vivemos 
a transição do modelo de ação coletiva para o da ação co-
nectiva (BENNETT; SEGERBERG, 2013). Nesse padrão de 
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agência conectiva, as redes sociais digitais e seus desenhos 
de interface específicos exercem papel decisivo na modela-
ção dos fluxos coletivos. 

Públicos em Rede
A partir do reconhecimento de que as cidades contemporâ-
neas se desdobram também em territórios digitais, torna-se 
importante pensar dimensões da sociabilidade que neles se 
desenrolam. A discussão em torno da ideia de esfera pú-
blica digital é um caminho interessante para essa reflexão. 
Gomes (2005) compreende a Internet como um ambiente 
onde circula informação política e, a partir dela, emergem 
possibilidades de participação no jogo democrático, por 
meio das trocas em ciberambientes. 

É possível afirmar que a esfera pública também se pro-
duz nas plataformas digitais. Como indica Habermas (2003, 
p. 435), “a esfera pública não pode ser entendida como uma 
instituição”, nem tampouco ela “constitui um sistema, pois, 
mesmo que seja possível delinear seus limites internos, ex-
teriormente ela se caracteriza através de horizontes aber-
tos, permeáveis e deslocáveis”. 

Como ressalta esse novo quadro proporcionado pelas 
redes sociais na Internet, a transformação ocorrida na esfe-
ra pública parece ser positiva, uma vez que afeta domínios 
essenciais ao cidadão e suas ações perante o Estado: capaci-
dade de aquisição de informações, de expressão, de associa-
ção e de deliberação (MEDEIROS, 2013, p. 28). Nos territó-
rios digitais, é possível identificar a atualização da noção de 
esfera pública pensada por Habermas (2003), quando este 
considera o conceito muito mais do que a produção e atu-
alização do espírito liberal e do consenso a partir do domí-
nio privado, restrito a agentes escolarizados que marcam, 
segundo ele, as suas origens.

Uma vez reconhecidos como espaço possível de atuali-
zação da experiência pública, os territórios digitais cons-
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tituem-se especialmente como ambientes onde podem 
emergir experiências de “reconhecimento”. Taylor (1994) 
destaca os processos de autopoiesis, operados em várias 
instâncias pelos indivíduos, como resultado de vivências 
de reconhecimento intersubjetivo, fundamentais para a sua 
autorrealização. Assim sendo, para alcançar a possibilidade 
de autorrealização, as pessoas lutam, simultaneamente, por 
dignidade e para que suas particularidades sejam reconhe-
cidas em esferas íntimas ou públicas de interação social.  E 
de certa forma, é possível identificar esse tipo de experiên-
cia nas interações no e pelo Ciberespaço.

Do ponto de vista das associações e regulações, é pre-
ciso levar em conta que, embora o ciberespaço se constitua 
como lugar possível de construção da opinião pública, não 
necessariamente garante o consenso universal e normativo 
de tipo ideal do pensamento habermaseano. A diversidade 
de sentidos e associações complementares e/ou contradi-
tórias, que circulam em ciberambientes, cria uma esfera 
pública muito mais como cena de embates, controvérsias 
e tensões, reveladores da própria complexidade do tecido 
social, do que de efetivação de acordos pacíficos. 

Além disso, a própria arquitetura das redes digitais é de-
terminada por agentes privados, que modulam as interações 
em vários níveis. Entretanto, é preciso também considerar que 
as agências individuais e coletivas em redes digitais, recriam 
essa arquitetura com usos extraordinários e imponderáveis, 
acionados por repertórios culturais locais e estratégias de pro-
dução de experiências diversas de “reconhecimento”.

As plataformas digitais, como indica Sparks (1998, p. 
122), por se tratar de espaços onde emergem “comunida-
des” que ultrapassam os Estados-Nação, frequentemente, 
são pensadas como constituintes de uma “esfera pública 
global”. Em contraponto às perspectivas da esfera pública 
habermaseana, Fuchs (2015) entende que a comoditização 
de dados pelas plataformas, que são empresas de publici-
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dade, “assim como a vigilância privada e estatal, limitam 
as liberdades liberais de pensamento, opinião, expressão, 
reunião e associação”. Tais movimentos e grupos são, para 
o autor, “a dialética negativa do esclarecimento do capita-
lismo informacional do século 21. Eles mostram a diferen-
ça da proclamada essência e real existência do liberalismo” 
(FUCHS, 2015, p. 63). 

Diante da complexidade de entendimento do espaço de 
interação próprio das plataformas digitais como expressão 
do público, os estudos culturais e de mídia oferecem uma 
perspectiva alternativa. Mizuko Ito (2008) trabalha com a 
noção de “público em rede” para “referenciar um conjunto 
vinculado de desenvolvimentos sociais, culturais e tecnoló-
gicos que acompanharam o crescente envolvimento com a 
mídia digital em rede” (ITO, 2008, p. 2).  Boyd (2010), a partir 
da noção de “público em rede” de Ito (2008), entende que 
a diferença entre “públicos em rede” e ou outros tipos de 
público é a estrutura que os subjaz. 

A noção de “públicos em rede” de Ito (2008) permite 
pensar que as plataformas digitais, em seus diversos do-
mínios, emergem como espaços de produção e intensifi-
cação de emoções, que podem ser operadas com base em 
racionalidades distintas, por meio do agenciamento e da 
negociação entre atores individuais e coletivos, a partir de 
repertórios culturais diversos. Nesse sentido, as emoções 
produzidas em torno de acontecimentos significativos do 
cenário político (local ou global) entre agentes individuais 
e coletivos encontram possibilidades de emergência no es-
paço das conexões. Por meio da avatarização de afetos e hu-
mores, os sujeitos interagem, reificam e questionam fron-
teiras, sentidos e posições na estrutura social. 

Avatarização das emoções
A categoria avatarização incialmente é pensada como alegoria 
presente em vários sistemas cosmológicos. A etimologia hin-
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du a entende como “aquele que tudo penetra” (SILVA, 2010, 
p. 122). Gosvami (1973) fornece uma descrição mais detalhada 
da posição do Avatar na Cosmologia hindu: O Avatãra, ou en-
carnação da Divindade, desce do reino de Deus para criar e 
manter a manifestação material (GOSVAMI, 1973, p. 123.) 

Do ponto de vista dos estudos sobre tecnologias, é re-
corrente também a percepção que submete o avatar ao con-
trole do agente humano, como um resíduo ou representação 
gráfica deste no ciberespaço. Stephenson (1992), em relação 
à agência dos avatares em games, avança um pouco mais na 
conceituação, mas ainda permanece na chave de leitura que 
enfatiza os agentes humanos. 

“As pessoas são pedaços de software chamados avatares. 
São os corpos audiovisuais que as pessoas utilizam para se 
comunicar umas com as outras no metaverso” (STEPHEN-
SON, 1992, p. 33-34). Silva (2010) destaca que as abordagens 
sobre avatares em diversos campos do conhecimento refe-
rem-se a uma representação interativa de humanos em am-
bientes virtuais. Por isso, a autora chama a atenção para o 
fato de que não é mencionada a representação digital, mas 
sim a humanoide (SILVA, 2010).

Nesses padrões de representação do avatar, a conceitu-
ação perpetua a dicotomia do ente humano, assim como a 
oposição entre o material e o virtual. Procuramos ampliar 
o debate a partir da consideração de que o avatar, enquan-
to ente digital, tem em seu compósito elementos humanos. 
Entretanto, não se trata de uma degradação deste ou de 
uma ampliação de sua persona. O avatar é um outro; guar-
da uma relação de alteridade, tanto com a máquina, quanto 
com o humano, e de equivalência. 

Os etnólogos, há tempos atestam, por meio dos seus 
trabalhos, que os dualismos corpo-alma, corpo-espírito, tão 
caros aos sistemas culturais ocidentais, são superados nas 
cosmologias de vários povos não ocidentais. A ontologia 
Guarani, por exemplo, considera a contiguidade entre mun-
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dos (FOTI, 2004, p. 53). Os Guaranis não separam mundos 
radicalmente; compreendem a realidade como uma bricola-
gem de mundos, uma totalidade internamente diferenciada. 

A dimensão virtual da existência, pensada a partir do 
mundo Guarani, pode ser aproximada do que entendemos 
por avatar. O avatar não é o divino/espiritual encarnado. 
Também não é a forma humana no mundo digital. Ele esta-
ria para além do divino e do humano. Em outras palavras, é 
outra realidade, pertence ao reino digital.

A pesquisa sobre emoções e conexões digitais
A mineração de dados, por meio de softwares é bastante 
útil para a percepção, em termos mais globais, de “ondas” 
e frequências emocionais. Mas, numa perspectiva mais lo-
calizada, pensando microprocessos, está a abordagem das 
emoções pela etnografia digital. Existe um conjunto de tra-
balhos em que o etnógrafo observa mais objetivamente as 
interações em cenários digitais, reconhecendo idiossincra-
sias particulares e próprias. Rifiotis (2016, p. 94) compreen-
de que, nos ciberambientes, o foco etnográfico deixa de ser 
“sujeitos humanos, como totalidades já dadas de antemão, e 
passa a ser a ação, os agenciamentos, incluindo-se todos os 
partícipes (actantes) que atuam no seu curso”. 

Optamos por uma investigação exploratória de cunho 
qualitativo, inspirada na etnografia digital. Tomando as 
redes sociais digitais como campo empírico, seleciona-
mos fragmentos de postagens indexadas por hashtags que 
usamos como recurso empírico ilustrativo para uma dis-
cussão de viés especulativo. Acompanhamos não exclu-
sivamente agentes humanos; observamos entes digitais, 
as hashtags e as chamadas mídias nativas indexadas por 
elas, seguindo alguns de seus trajetos entre redes sociais 
digitais (Facebook, Twitter e Instagram). 

A observação exploratória ocorreu na semana posterior 
ao assassinato de Marielle Franco (14 de março de 2018), 
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na qual se intensificaram as manifestações nas plataformas 
digitais. Nesse período, a notícia tinha ganhado circulação 
em veículos de comunicação internacionais. Dados da Fun-
dação Getúlio Vargas1 apontam que houve 567 mil menções 
ao nome da política no Twitter em 19 horas (entre 22h do 
dia 14/03 e 17h do dia 15/03), sendo identificados dois picos 
de menções no período: um por volta de 23h50 de quarta-
-feira (14), com média de 594 tuítes por minuto, e outro a 
partir das 10h50 de quinta-feira (15), com média de 552 tuí-
tes por minuto. A maior parte das mensagens (88%) era de 
destaque à trajetória de Marielle e manifestações de luto.  

O assassinato de Marielle Franco
Após as Jornadas de Junho de 20132, um novo cenário po-
lítico foi desenhado no Brasil, marcado pelo descontenta-
mento dos segmentos sociais médios, alocados no baluarte 
da “luta contra a corrupção dos políticos”. Na sequência 
cronológica, a movimentação se traduziu no apoio à inves-
tigação protagonizada pela Polícia Federal, batizada como 
Operação Lava Jato, que culminaria no impeachment da, 
então, presidenta da República, Dilma Rousseff, em agos-
to de 2016, e a assunção do seu vice, Michel Temer. Alvo 
de controvérsias e múltiplas e díspares interpretações nos 
campos político, jurídico e acadêmico, o processo de impe-
achment marca um momento de grande tensão e crise de 
representação política no Brasil. 

O assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle 
Franco, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), acorreu 
num cenário de tensionamento desencadeado a partir de 
2016, ano da saída da presidenta Dilma Rousseff, popular-
mente nominado como o “Golpe de 2016”. O crime foi ante-
cedido por um conjunto de denúncias da vereadora contra 
a ação violenta e criminosa de milícias na cidade do Rio de 
Janeiro. A notícia do assassinato viralizou na Internet, antes 
até da veiculação pela grande mídia, emergindo como um 
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evento significativo, que transbordou as malhas das redes in-
terativas digitais mais usadas no país. Manifestações digitais 
diversas são acionadas nesse contexto. Desde a criação de 
hashtags e replicação de imagens e textos até o uso de fotos da 
vereadora nos avatares dos perfis pessoais das redes sociais 
digitais. Tais manifestações permitiram que a experiência do 
luto transcendesse as materialidades da cidade do Rio de Ja-
neiro, tornando-se objeto de comoção nacional. 

No dia 15 de março foram realizadas várias manifesta-
ções de rua em grandes capitais, como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador e outras cidades. A mobilização para os 
atos públicos, em grande medida, foi feita por meio das re-
des digitais. Muitas convocações vinham indexadas pelas 
hashtags #mariellevive e #mariellepresente. 

Durante e após as manifestações de rua, aumentou, nas 
redes, o fluxo de informações. Os manifestantes registra-
vam, por meio de dispositivos móveis, imagens, textos au-
torais e/ou de terceiros, o evento que auxiliaria na constru-
ção de um extenso e diversificado conjunto de dados. Sem 
dúvida, o assassinato de Marielle Franco constituiu uma 
controvérsia (LATOUR, 2001) no cenário político nacional. 
As distintas redes sociotécnicas, a partir das quais esse tipo 
de controvérsia gera emoções, convertem-se em territórios, 
em “laboratório” (LAW, 1994). Tratamos o material etno-
gráfico a partir de eixos ordenadores (Medo e Coragem), 
através dos quais pudemos ter uma maior compreensão dos 
sentidos emitidos pelos actantes, procurando identificar os 
repertórios de categorias nativas. 

Emoções em Redes Digitais:  
entes digitais e mídia nativa
A repercussão do “Caso Marielle Franco”, no universo das 
malhas sociais digitais, foi marcada por grande comoção. 
Uma enorme carga de afetos foi lançada, na forma de mí-
dias nativas no ciberespaço, nos dias que sucederam o 
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evento, o que evidencia o papel das emoções mobilizadas 
em torno de certos acontecimentos. As mencionadas hash-
tags se constituíam numa das mais evidentes formas de 
avatarização. As narrativas e sentimentalidades de sujeitos 
individuais e coletivos, indexadas por hashtags, desenhavam 
percursos complexos e intercruzamento de redes diversas.

O afeto tem marcado as experiências de mobilização 
e engajamento político no ciberespaço, tanto entre atores 
individuais, como coletivos. Boyd (2010) destaca como ca-
racterística forte da associação entre jovens e adolescentes 
em ambientes virtuais o investimento na expressão das sen-
timentalidades. Por meio de ações motivadas por afetos, as 
identidades são desenhadas. 

A emoção atua como um forte elemento agregador e de 
mobilização para as performances dos entes digitais. A avata-
rização de humores, a partir das hashtags, em relação ao caso 
Marielle, é empreendida em pequenas ações políticas, pautadas 
não só num discurso racional, mas, com base em afetos e reco-
nhecimento intersubjetivo. As inúmeras manifestações de dor, 
revolta e desencanto, traduzem-se em postagens e compartilha-
mentos nas redes sociais digitais, num processo de ritualização 
e de memória. E em uma ética das emoções, por meio da qual 
um evento significativo se constitui, como uma experiência es-
tética, a cidade on e off-line se impactam mutuamente. Por esse 
motivo, acercamos o caso Marielle observando o engajamento 
digital e o repertório de afetos acionado. Elegemos um conjunto 
de actantes para serem rastreados: os entes virtuais e as mídias 
nativas que caracterizamos na sequência. 

As produções que os usuários das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC) desenvolvem em sua navegação 
na internet constituem as “mídias nativas” (PEREIRA, 2007, p. 
64). Inicialmente, Massimo Di Felice (2014) emprega a expres-
são mídias nativas para nomear conteúdos digitais desenvol-
vidos por grupos étnicos. Tal designação é ampliada nos anos 
seguintes, valendo-se da ideia de “obra aberta”, de Umberto 
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Eco (2005), e as possibilidades para “assumir diversas e im-
previstas estruturas fisicamente inacabadas, como obras em 
movimento [...] – obras nas quais o receptor colabora efetiva-
mente para a criação do objeto estético” (2005, p. 25). 

Neste trabalho, flexibilizamos a categoria “mídia nati-
va” de Di Felice (2014), entendendo-a como qualquer pro-
dução midiática desenvolvida por usuários da Internet, 
marcada por narrativas próprias, com ou sem roteiro, por 
meio de dispositivos eletrônicos. Estas fazem parte de “um 
ecossistema no interior do qual habitam todos aqueles que 
criam ideias, pensamentos, culturas, tempo livre, prazer, 
arte, conteúdos na rede” (DI FELICI, 2014). Entendemos 
que as mídias nativas (vídeos, recursos textuais e icono-
gráficos), na medida em que se movimentam pela Internet, 
tornam-se actantes, ganham vigor e relativa autonomia. 
Convertem-se em entes digitais. Entendemos que os entes 
digitais são agentes proativos e incidem nos fluxos das re-
des sociotécnicas ao narrarem eventos significativos, a par-
tir dos critérios de avaliação, edição e seleção próprios. 

Coragem e medo em fluxos
Pela capilaridade e visibilidade que tinham em nossas pró-
prias redes, passamos a seguir em vários domínios, concen-
trando a nossa atenção nas hashtags #marielllepresente e 
#Mariellevive. Rastreando as hashtags, concentramo-nos na 
observação mais atenta dos conteúdos imagéticos, textuais 
e icônicos “nativos” indexados por elas. Esses actantes con-
duziram a um circuito amplo, que envolvia agentes de redes 
e posições geográficas (físicas) diversas e surgiam em pu-
blicações de várias cidades espalhadas pelo Brasil a outros 
países. O novo desafio era compreender a movimentação de 
entes técnicos nesse circuito.

Do material coletado, apresentaremos, a seguir, frag-
mentos textuais e icônicos. A exploração de fotografias, ví-
deos e memes imagéticos demanda análise mais específica, 
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não cabendo contemplar neste artigo. Entretanto, desses, 
extraímos legendas e comentários. As categorias ordena-
doras que cunhamos a partir dos próprios fragmentos são 
“coragem” e “medo”. Procuramos ordenar os dados a partir 
desses eixos, para dar a dimensão empírica das questões 
que procuramos discutir aqui. 

Apresentamos alguns fragmentos selecionados, de caráter 
mais ilustrativo, em cada eixo, para discuti-los na sequência. 

#coragem

“Vamos aproveitar que toda a imprensa está aqui 
pra avisar que a favela tem voz” – Mulher negra no 
megafone durante a manifestação na Maré #Mariel-
lePresente AndersonPresent (18/03/18)

As várias frentes de luta de Marielle estão quase 
ausentes da cobertura da grande mídia. Pior. Sua 
morte está sendo usada para defender ideias que ela 
combatia, como a militarização da segurança públi-
ca. Não vamos deixar que matem também sua luta. 
#MariellePresente (19/03/18)

O latim surgere é erguer-se, subir, levanta-se. o que 
surge é o manifesto, o desvelado. Insurgir-se é er-
guer-se contra, é tirar o véu de si e daquilo contra 
o que se cria a revolta. #MariellePresente (23/03/18)

Precisamos garantir que a voz de #Marielle Franco seja 
ouvida e ecoe como um basta à violência! A constru-
ção de uma sociedade de paz é uma luta de todos nós. 
#MariellePresente #NãoFoiAssalto #luto (22/03/18)

#MarielleVive NÃO à intervenção militar! Fora PH, 
fora Pezão, fora MBL, fora Bolsonaro e todos os fas-
cistas, racistas, machista, homofóbicos e lesbofóbi-
cos!!!! Não nos calarão!!!!! (22/03/18)

#medo

O alto risco de defender direitos humanos no Brasil: 
morte da vereadora Marielle Franco chama atenção 
para insegurança no país, um dos mais perigosos do 
mundo para ativistas http://p.dw.com/p/2ufL4 #Ma-
rielle #MariellePresente (20/03/18)
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Um conselho pelo bem da sua saúde: não acesse a 
seção de comentários de sites de notícias. #Mariel-
lePresente (15/03/18)

Encontro da Rua do Ouvidor com a antiga Avenida 
Rio Branco, que hoje, é rua #MarielleFranco! 18h50 
- O ato segue pela Rio Branco, está na altura da 7 de 
setembro, rumo a Cinelândia. (20/03/18)

É o que temos pra hoje! #Che #Indignacao #Injusti-
ca #MarielleVive  (15/03/18)

Honrada de participar dessa indignação, como diz 
a reportagem que só o talento de Mário Magalhães 
poderia produzir. (reportagem -- aquela coisa meio 
esquecida em que um jornalista entrevista pessoas, 
lê ou vê fontes com todo cuidado, mesmo com pou-
co tempo, traz novas informações, busca sentido no 
que não tem sentido). (21/03/18)

 “Não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim da 
polícia militar.” #MarielleVive (21/03/18)

“Eu ia fazer um post daqui um tempo... que era 
quando eu achava que faria sentido pra mim. Mas 
não tive muita paciência pra aturar o ódio gratuito 
dos internautas até lá.” #marielle presente (19/03/18)

Hashtags, avatares e a transubstancialização de 
eventos e emoções em redes digitais
Na semana posterior ao evento, a “coragem” e o “medo” 
foram a seiva que impulsionou as interações em boa parte 
das redes socais digitais. “A cultura do medo, vivida pelos 
grupos urbanos em questão, desestabiliza a previsibilida-
de da cosmovisão de grupos e de suas ações rotineiras com 
base em referências institucionais e papéis socialmente 
objetivados” (ECKERT, 2002, p. 90). As “antigas noções 
relativas à conduta diária”, colocadas em risco nos even-
tos significativos, impactam as manifestações individuais 
e coletivas. De uma maneira específica, na ação no cibe-
respaço emergem novos mapas mentais, constituindo uma 
forma diferente de educação sentimental.
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A hashtag é um ente digital e também um avatar. As 
hashtags #mariellevive e #mariellepresente são tão ciborgues 
quanto corpos materiais híbridos de humano e tecnologia: 
“um organismo cibernético, um híbrido de máquina e or-
ganismo, uma criatura de realidade social e também uma 
criatura de ficção” (HARAWAY, 2013, p. 36). As hashtags são 
modos de avatarização das emoções latentes referidas aos re-
pertórios afetivos de que dispõem os sujeitos. Na experimen-
tação de eventos significativos, são transubstancializações.

Coragem e medo são emoções transubstancializadas em by-
tes. “Trata-se aqui de se conceituar o medo como valor” (ECKERT, 
2002, p. 91). As emoções se tornam agentes digitais, híbridos e 
dinâmicos. As emoções tornadas avatares pelas expressões dos 
sujeitos, que se valem da hashtag para acessá-los e/ou criá-los, são 
agentes mais que humanos partícipes e coprodutores da cultura. 

As performances das hashtags se presentificam num jogo 
catártico, contraditoriamente doloroso e prazeroso. Nelas, jo-
gavam os actantes individuais e coletivos (também avatares), em 
alteridades que se produzem simbioticamente. “[...] a cultura do 
medo como crise nos situa num jogo interativo, dialógico e re-
flexivo que acaba por permitir, em alguma dimensão, o conhe-
cimento do ‘si-mesmo’” (ECKERT, 2002, p. 95). Além da compo-
sição de linguagens da emoção, constroem-se também agentes 
(mais que humanos) e novíssimas formas de interação e agre-
gação. Emoções híbridas de materiais humanos e elementos 
maquínicos são objetivadas em entes virtuais tornadas avatares. 

A questão central colocada pela pesquisa diz respeito à 
natureza dos actantes e das agências possíveis no universo 
das redes digitais. Tomamos como ponto de partida a obser-
vação do engajamento (e dos sentidos) em eventos políticos 
significativos. Com o privilégio da exploração dos territórios 
digitais, passamos a rastrear os chamados entes virtuais, mais 
especificamente as hashtags #mariellevive e #mariellepresente, 
e as mídias nativas por elas indexadas. A partir do investimen-
to na pesquisa etnográfica, os imperativos do campo empírico 
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nos colocaram diante da problemática em torno do que cha-
mamos de processos de transubstanciação e/ou avatarização.

Não estamos afirmando que os eventos e as emoções, 
em suas possíveis formas “originais”, materializadas e/ou 
expressas por meio de corpos humanos, sejam transpostos 
integralmente para a “versão digital”, quando os agentes as 
lançam nas redes sociais digitais. Não acontece uma simples 
conversão em bytes de coisas que preexistem em formas ex-
tradigitais. Trabalhamos, efetivamente, com o entendimento 
de que as interações entre actantes humanos e não humanos, 
nos ciberambientes, produzem novas substâncias. 

Empregamos o termo “transubstancialização” compre-
endendo-o como a possibilidade aberta de atualização e 
também de recriação de naturezas em quaisquer níveis do 
real, nos reinos humano, animal, mineral, vegetal ou digital. 
As reflexões acerca da “singularidade” (KURZWEIL, 2005) 
nos permitem reconhecer que temos uma nova dimensão 
do real colocada a partir do Século XX. Um campo de na-
tureza híbrida como as demais. Entendemos que contamos 
hoje com mais do que uma cidade digital, com um reino 
digital. Esse reino tem dinâmicas próprias e é povoado por 
seres singulares e fluidos. Nele, não temos apenas simula-
cros eletrônicos de seres preexistentes nos demais reinos.

Por sua vez, existem deslocamentos de entes entre esses 
domínios. No deslocamento, são nas fronteiras onde são produ-
zidas novas entidades, identidades, existências. Essa compreen-
são nos permite reconhecer que à medida que um evento off-line 
ganha vida no universo on-line, ele passa a constituir uma nova 
realidade, uma inforrealidade. Não será mais o evento presen-
ciado e relatado por actantes humanos e sim o evento consoan-
te com a substancialidade possível aos seres do mundo digital. 

É nas e pelas interações on-line que o “Caso Marilel-
le” vai se tornando inforrealidade. À medida que as mídias 
nativas e as hashtags em torno dessas temáticas emergem, 
ocorre o que chamamos de processo de “transubstanciali-
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zação”. Uma vez instituídas novas realidades e manifesta-
dos novos entes digitais, esses ganham vida própria. São 
agentes que passam a dialogar com outros tantos elemen-
tos heterogêneos, inclusive os humanos presentes nos pla-
nos on e off-line. Não é que o elemento humano se converta 
em inforrealidade apenas. Inforrealidades não cumprem a 
mera função linguística. O elemento humano se faz presen-
te no ciberespaço na performance do sujeito da interface 
em ato. O humano se presentifica na e pela ação on-line. Por 
sua vez, essa ação humana dialogará com realidades outras.

Considerações Finais
A “coragem” e o “medo” são emoções oriundas de dramas 
coletivos vivenciados por actantes, que constroem interpre-
tações dos eventos na experiência tecida no ciberespaço. As 
controvérsias que rompem o ordinário e tensionam o re-
pertório de categorias nativas podem ter como resultado a 
“pane” do sistema simbólico compartido. 

O assassinato de Marielle Franco é um evento do mundo 
material convertido em emoções, expressas em mídias nati-
vas. Essas, uma vez indexadas, transformam-se em entes digi-
tais – as hashtags. A “esfera pública” e os embates cotidianos 
(CERTEAU, 1994) também se estabelecem no ciberespaço. As 
plataformas digitais são infovias, cenários e substâncias da 
dramatização da controvérsia. São territórios da ação coletiva 
em busca de “estabilidade mínima”, onde a experiência polí-
tica se constrói por meio do compartilhamento de emoções.

“A consciência da desordem vem das sensações de rup-
turas inéditas e imprevisíveis na sua própria cidade, onde as 
pessoas promovem mil maneiras de se protegerem, constro-
em muros e grades em torno de suas casas”, quando é “reco-
mendado evitar circular em certos locais, em determinados 
horários: o deslocamento solitário” (ECKERT, 2002, p. 77).

O reconhecimento da existência de agentes políticos mais 
que humanos (avatares) e da pertinência e legitimidade de um 



177Gêneros em rede: afetos, disputas e empoderamentos

“público em rede”, permite-nos compreender, de forma mais 
ampla, a complexidade da ação em contextos históricos em 
que as TIC participam como sujeitos. Acompanhar mídias 
nativas, hashtags e outros entes digitais, nos momentos de vul-
nerabilidade do aparato coletivo, é uma boa estratégia para 
compreender a cidade de uma forma holística, considerando 
que “a estética do medo é a constatação material mais figura-
tiva na transformação da cidade [...]” (ECKERT, 2002, p. 82).

A pesquisa empírica que serve de base para estas re-
flexões resultou num enorme banco de dados que permi-
te múltiplas análises. Apresentamos aqui uma parte deles, 
procurando pensar os processos de interação entre múl-
tiplos e híbridos agentes. O material empírico ilustrativo 
e a própria natureza dos eventos em torno dos quais eles 
emergiram estabeleceram os eixos da análise e a tematiza-
ção da cultura política, a partir da mobilização de emoções 
avatarizadas. O #medo e a #coragem, hashtags que emergem 
do assassinato de Marielle Franco, são entes digitais que 
ordenam outros entes digitais, as mídias nativas, atingindo 
o status de actantes autônomos, errantes e anacrônicos, que 
ajudam a construir a totalidade dos eventos num mundo 
povoado por humanos e mais que humanos. 

A intenção deste estudo é fornecer mais uma contribuição 
para a reflexão acerca do cenário político brasileiro recente, a 
partir de uma abordagem que privilegia os sentidos culturais 
das ações, considerando, especialmente, as emoções produ-
zidas e avatarizadas nas interações em ciberambientes como 
agentes legítimos. Pensando na necessidade de abertura de no-
vas frentes para a etnografia das tecnologias, acercá-las a partir 
das emoções parece ser a contribuição possível neste momento.
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Notas
1.  Disponível em: http://dapp.fgv.br/morte-de-marielle-fran-
co-mobiliza-mais-de-567-mil-mencoes-no-twitter-aponta-
-levantamento-da-fgv-dapp/ Acesso em: 30 jun. 2018.

2.  Protestos de rua iniciados em São Paulo e que se espa-
lharam por várias cidades brasileiras. Tinham como pauta 
de reivindicação inicial o aumento de passagens de ônibus, 
mas, posteriormente, incorporaram-se outras bandeiras 
políticas. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-
-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram
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Curtam o canal! 
Um panorama de pesquisas sobre  
youtubers brasileiras

CAMILA FREGONA 

DANIELA ZANETTI

A plataforma de vídeos YouTube, lançada em 2005, possi-
bilitou a criação de canais de conteúdo próprio, bem como 
a exposição de seu personagem principal, o “eu”. O fenô-
meno dos youtubers, a celebrificação de pessoas comuns, a 
publicização de intimidades, as narrativas autobiográficas 
e a forma de representação de determinados segmentos de 
público são temas que têm se tornado objeto de estudos em 
diferentes campos. Com o seu crescimento e consolidação, 
observa-se no Brasil muitos registros de estudos ligados a 
essa plataforma, com maior concentração de pesquisas de 
2015 em diante, quando o YouTube já havia completado 
uma década de existência.

Apresentamos aqui um panorama de pesquisas recentes 
que se debruçam sobre youtubers mulheres no Brasil, obje-
tivando identificar, a partir de diferentes recortes temáticos 
e abordagens teóricas, narrativas e discursos produzidos por 
essas influenciadoras digitais, que criam formas próprias (ou 
reinventam modelos) para aglutinar seguidores ao se apro-
priarem de uma linguagem audiovisual específica. O que es-
sas mulheres dizem e compartilham em seus canais? O que 
mostram e demonstram? Que segmentos sociais e culturais 
representam e como falam com suas seguidoras e seguidores?

Sabrina Fernandes (canal Tese Onze), Nataly Neri 
(Afros e Afins), Maíra Medeiros (Nunca te pedi nada), Karen 
Bachini, Jana Rosa (Bonita de Pele), Viewganas e Presunto 
Vegetariano, as mulheres trans Mandy Candy e Bianca Al-
ves, Natália Arcuri (Me Poupe!), Carol Moreira, Alexandra 
Gurgel (Alexandrismos), Nega May, Cátia Damasceno (Mu-
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lheres Bem Resolvidas), Louie Ponto, Jana Taffarel, Camila 
Gaio, Luiza Maia, Gabi Oliveira, Julia Petit, Nilce (Cadê a 
chave), Larissa Scanavini, Gioh, Amanda Noventa, Ayu Bra-
zil, Taciele Alcolea, Bruna Tavares, Danielle Noce, Thay-
naraOG, Cozinha Bach, Débora Aladim, Vivieuvi, Patrícia 
dos Reis, Luci Gonçalves, Haru, Helen Ramos (Hel Mother), 
Flávia Calina, EuTestei, Jéssica Grecco, Aline Albino, Rú-
bia (Clarear), Fabíola Melo. Essas são algumas das centenas 
de youtubers brasileiras e seus canais, que tratam dos mais 
diversos assuntos – comportamento, viagens, política, cul-
tura, relacionamento, culinária, casa, beleza, moda e estilo, 
economia, cotidiano, religião, entretenimento – a partir de 
distintas estratégias comunicacionais, que abarcam relatos 
e testemunhos, aulas e tutoriais, entrevistas, esquetes de 
humor ou quadros jornalísticos e informativos.

A fim de traçarmos um panorama das pesquisas realiza-
das no Brasil sobre o YouTube e, em particular, as pessoas 
que criam conteúdo para a plataforma, recorremos ao Ca-
tálogo de Teses e Dissertações do portal da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)1. 
Num momento seguinte, a seleção dos artigos foi realizada 
no site da Compós (Associação Nacional dos Programas de 
Pós-graduação em Comunicação)2, que reúne os textos com-
pletos apresentados em seus encontros anuais, e também 
nos anais relativos aos congressos da Intercom (Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação)3. 
Nas duas plataformas foram utilizadas as palavras-chave 
“YouTube” e “youtuber” no processo de busca.

Muitos estudos sobre o YouTube se dedicam a investi-
gar a plataforma a partir de aspectos formais, estéticos ou 
tecnológicos, numa perspectiva de estudos sobre os meios. 
O primeiro registro de pesquisa sobre a plataforma apre-
sentado no congresso da Compós é o artigo Videotrash: o 
YouTube a Cultura do ‘Spoof’ na Internet (FELINTO, 2007), no 
qual o autor já detectava consideráveis índices de audiência 
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e o grande poder de viralização de materiais audiovisuais 
compartilhados na plataforma. Contudo, só serão aborda-
dos neste artigo aqueles trabalhos que de alguma forma tra-
tam de canais de youtubers mulheres brasileiras.

Teses e dissertações 
O primeiro registro foi a pesquisa A mulher caiu na rede: 
representações de mulher nos vídeos do YouTube (FIGUEIRA, 
2009), que apesar de não apresentar diretamente youtubers 
brasileiras, apresenta um panorama da representação da 
mulher nos primeiros anos da plataforma. Foram selecio-
nados cerca de 700 vídeos mais vistos no YouTube em outu-
bro de 2018, para os termos de busca “homem” e “mulher”. 
Com o aporte da análise de conteúdo, identificou-se que na 
categoria “mulher”, 52% da amostra fazia alusão à beleza, 
com referências ao corpo feminino, enquanto na categoria 
“homem”, 19% do conteúdo relaciona-o à figura de herói. 
A pesquisa concluiu que apesar de o YouTube ser um meio 
em que o espectador pode produzir seu próprio canal e se-
lecionar o conteúdo a que deseja assistir, muitos canais são 
utilizados para reproduzir preconceitos e estereótipos.

A dissertação Uma edição de si: as meninas do YouTube 
(SOUSA, 2015) analisou vídeos amadores sobre práticas de 
embelezamento e apresentou um panorama sobre as “con-
selheiras de beleza” presentes na plataforma. A pesquisa 
apontou que, diante da câmera, geralmente no quarto ou 
em ambiente que transmita a ideia de um vídeo caseiro, 
mulheres de diferentes idades e classes sociais comparti-
lham opiniões sobre estratégias e produtos de beleza, em 
uma conversa direta e amigável com a audiência. Na análi-
se do canal Flor de Havana, a pesquisadora considerou que 
a transformação no cabelo, relatada no YouTube, anuncia 
uma resistência, pois os produtos de baixo custo utilizados 
são associados como algo “inventivo”, em diálogo com a no-
ção de gambiarra. Além disso, a pesquisadora concluiu que, 
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no contexto analisado, o cabelo liso pode ser uma forma de 
emancipação e não um artifício de padronização.

Milanetto (2016), na dissertação A nova grande mídia: uma 
análise de Bloggers, YouTubers, Instagrammers, apresenta três 
mulheres que trabalham em diferentes meios os temas estilo 
de vida e beleza: o blog Just Lia, a youtuber Camila Coelho e 
a influencer @gabrielapugliesi. Focado em beauty bloggers, 
buscou ampliar as discussões acerca da narrativa transmidi-
ática de si e dos “novos comunicadores” presentes no cená-
rio contemporâneo. A pesquisadora ressaltou pontos-chave 
desses comunicadores: a criação, manutenção e constante 
interação de suas redes individuais, a criação de uma “per-
sonagem on-line” e a divulgação de conteúdos coerentes com 
essa persona, a relevância desse conteúdo para um público 
de nicho, o desenvolvimento de si como marca. Em outras 
palavras, a “serialização de si”, para que público, e também 
possíveis investidores, mantenham o interesse na “pessoa-
-produto” e, nesse contexto, o cotidiano dessas comunicado-
ras também se torna um objeto de consumo de suas redes.

Em Novos tempos, novos ídolos: o empreendedorismo do in-
fluenciador digital no YouTube, Rocha (2017) analisou três ca-
nais com mais de 200 mil inscritos – Luisa Accorsi, Danilo 
Leonardi e Nathalia Arcuri – a fim de compreender as es-
tratégias utilizadas para se alcançar sucesso. Em entrevista, 
Luisa apontou que é preciso que o público se identifique com 
o youtuber, pois é isso que ele busca: ficar assistindo como se 
fosse a vida de uma amiga. A interação com os fãs, feita por 
meio de perguntas, rende conteúdos que são de interesse do 
público (vídeos sobre questões pessoais da criadora de con-
teúdo). Para Nathalia, a linguagem utilizada para tratar do 
tema do canal (finanças) é um diferencial que contribui para 
atrair o público. Já a proximidade com os seguidores, deve-
-se ao fato de na plataforma o criador ser alguém tangível. 
A pesquisadora concluiu que na plataforma a centralidade 
está no criador de conteúdo e que o youtuber tem mais êxito 
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quando se identifica com o tema abordado (não se atendo 
apenas ao retorno financeiro do canal), ainda que o aspecto 
financeiro seja importante para o influenciador-empreende-
dor, pois se trata de um mercado de nicho e o youtuber seria 
um mediador entre empresas e consumidores.

Na dissertação Expressões do(s) feminismo(s): discussões do 
público com a youtuber JoutJout, Coruja (2017) propôs uma 
análise da audiência do canal JoutJout Prazer. A partir dos 
dados coletados, a pesquisadora identificou o comporta-
mento do público sobre os temas abordados no canal, quais 
sejam: 1) adoradores, com comentários elogiosos à youtu-
ber e ao conteúdo, incluindo como subseções dessa catego-
ria os perfis carentes, pauteiros, defensores e identificados 
(relatos reflexivos sobre o tema abordado); 2) autodivulga-
dores, que visam a divulgar o próprio canal; 3) ponderados, 
que apresentam dúvidas direcionadas à comunidade do ca-
nal ou respostas a essas questões; 4) opinativos, concordan-
do ou não com o tema; 5) críticos, contrários ao vídeo ou à 
youtuber; e 6) haters, normalmente utilizam xingamentos 
em seus comentários.

Silveira (2017) selecionou uma amostra composta por 
22 vídeos, publicados entre 2014 e 2017 em 14 diferentes 
canais no YouTube4. A pesquisa resultou na dissertação Se 
baixarmos o “volume”, não vão nos ouvir: as apropriações do 
YouTube a performance das mulheres “crespas” e “cacheadas”. 
A redescoberta do cabelo (considerado na pesquisa um ob-
jeto simbólico vinculado a marcadores de raça e gênero) é 
um marco na vida das youtubers estudadas, algo que em vez 
de “controlado”, é redescoberto e exibido. Contudo, em um 
contexto midiatizado, essas youtubers mostram suas vivên-
cias e constituem sua subjetividade, performando nas telas 
no YouTube. Há uma apropriação da ferramenta: elas co-
nhecem os formatos e a linguagem da plataforma, e sabem 
como devem se colocar em cena. Percebeu-se na pesquisa 
que há um esforço para constituir vínculos entre as you-
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tubers, o público e também entre os próprios vídeos dos 
canais, criando comunidades e reforçando similaridades.

A dissertação Cabelo crespo, o espelho da raça: as intera-
ções entre as novas mercadorias de consumo e a beleza da mulher 
negra (ROCCO, 2017) também discutiu temática semelhan-
te, investigando a relação entre o consumo de produtos es-
pecíficos para cabelo crespo e a construção de uma afir-
mação estética pelas mulheres negras. Para análise, foram 
selecionadas oito das 40 youtubers acompanhadas pela pes-
quisadora (Nátaly Neri, Maraisa Fidelis, Ana Lídia Lopes, 
Priscila Silva, Débora Luz, Dani Azevedo, Ny Macedo, Eva 
Lima). Nos eventos presenciais, a pesquisadora percebeu 
um forte teor político atrelado à estética negra, relaciona-
do à ancestralidade, resistência e luta contra o racismo. No 
ambiente digital, os destaques foram os cuidados e manu-
seios em torno do cabelo crespo, um processo de aprendi-
zado que se estende das youtubers até suas seguidoras. O 
respeito e a aceitação do cabelo crespo, com reflexos na au-
toestima da mulher também foram registrados, enquanto 
os eventos e os canais digitais foram notados como espaços 
de visibilidade para o corpo negro.

Na pesquisa A repercussão e o impacto de narrativas con-
traintuitivas na subjetividade da audiência de influenciadoras 
digitais negras brasileiras, Silva (2018) monitorou por seis me-
ses a plataforma YouTube e selecionou, pelo critério da po-
pularidade, dois canais brasileiros que abordassem aspec-
tos da construção do sujeito negro, identidade e autoestima 
da mulher negra. Para a análise, foi escolhido um vídeo de 
cada canal e os comentários foram categorizados em 27 ti-
pos. A pesquisa “indicou que a audiência relata mudança 
de perspectiva, comportamento, autopercepção e desloca-
mento de crenças, conceitos e valores acerca de si e de sua 
forma de falar e perceber o mundo ao seu redor” (SILVA, 
2018, p. 108), corroborando a hipótese inicial da pesquisa 
sobre o impacto positivo das narrativas contraintuitivas ao 
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apresentar outras perspectivas simbólicas que fujam de es-
tereótipos e preconceitos.

A pesquisa de Mello (2018) – Broadcasting yourself: a 
construção do sujeito por meio da fala de si mesmo no YouTu-
be – analisou o discurso de dois vídeos produzidos pelos 
canais Kéfera Buchmann e Felipe Neto, a fim de compreen-
der a construção de subjetividades na enunciação do you-
tubers. O pesquisador identificou como os dois youtubers 
falam de um espaço privado/público (o íntimo de suas casas 
se torna público para quem visualiza o vídeo) e utilizam o 
humor para relatar suas opiniões e se enunciarem. No caso 
de Kéfera, ao inserir o seguidor na intimidade de sua casa 
ou quarto, são criados laços de amizade e confiança. A you-
tuber fala para um eu-coletivo (as mulheres) que enfrenta, 
por exemplo, dilemas em comum – tal como a busca por 
um corpo perfeito; e para os seguidores, sua palavra pos-
sui valor de verdade. Contudo, o pesquisador identificou 
que há estratégias para a promoção mercadológica de si, 
como a divulgação de seus livros e filmes, e as respostas aos 
questionamentos dos seguidores que são estrategicamente 
montados para gerar determinado efeito.

A dissertação Não tira o batom vermelho: modos de cons-
trução da subjetividade nas práticas autobiográficas em vídeo 
na web, (Lima, 2018a) trouxe um estudo de caso a respeito do 
vídeo Não tira o batom vermelho, do canal JoutJout Prazer. A 
pesquisadora buscou refletir sobre como as práticas auto-
biográficas expandem as relações entre o “eu” e o “outro” e 
interferem nos modos de ser e estar no mundo. O objeto foi 
analisado tanto sob a ótica do vídeo em si quanto de seus 
usos, incluindo a interação por meio de uma amostra de 
10% dos comentários. A pesquisadora observou que, além 
da forma como o vídeo foi narrado, sua montagem suge-
re cumplicidade e confidencialidade. Percebeu o produto 
audiovisual como um diário, capaz de conservar a memó-
ria e também de promover a interação com os seguidores. 
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A narrativa, portanto, não se esgotava no próprio produ-
to, mas continuava em uma construção colaborativa com 
os espectadores, em um processo em constante atualização 
e ressignificação. Criou-se em torno do tema do vídeo (re-
lacionamentos abusivos) uma rede de afetos, que agregou 
pessoas e relatos, mas também gerou discordâncias.

A youtuber JoutJout também foi o objeto da dissertação 
de Miranda (2018), intitulada Intimidades em rede: “destabuli-
zação” e discussões sobre políticas femininas no Youtube. Foram 
estudados três vídeos do canal JoutJout Prazer acerca de te-
mas considerados, na pesquisa, como tabus: relacionamen-
tos abusivos, coletor menstrual e masturbação feminina. A 
análise comparativa dos comentários revelou que perfis de 
mulheres e homens identificados pela pesquisadora parti-
ciparam dos debates a partir de perspectivas contrastantes, 
com registros de demonstrações de preconceito e assédio. O 
fato de questões tidas como polêmicas ou tabus serem trata-
das na internet, espaço que permite inclusive o anonimato, 
foi considerado pela pesquisadora como uma possibilidade 
de abertura para que mais mulheres integrem o debate.

Além do canal JoutJout Prazer, Damé (2018) analisou 
as youtubers Rayza Nicácio e Ana de Cesaro na disserta-
ção Corpos, sexualidades e intimidades femininas na era digi-
tal. O trabalho evidenciou que os discursos em ambien-
tes digitais (YouTube, Facebook e Instagram) envolvem 
empoderamento e amor-próprio. As narrativas ilustram 
a dinâmica confessional, com experiências cotidianas ex-
postas na internet, reconfigurando a noção de intimidade, 
bem como os processos de constituição dos sujeitos. Por 
outro lado, a pesquisadora identificou que tais narrativas 
são performáticas, editadas e estruturadas a fim de con-
quistar o público e prestígio na plataforma. As youtubers 
tratam de temas como identidade racial, sexualidade, cor-
po, relações sociais e de gênero, e são exemplos de como 
a autocomunicação de massas reflete uma nova configu-
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ração de celebridade, na qual esta e o fã se encontram em 
uma relação mais próxima e de identificação.

O corpo foi um conceito central para Sanchotene (2018) 
na dissertação A verdade do corpo autêntico: da boa forma ao 
empoderamento em narrativas autobiográficas no YouTube. Os 
objetos desse estudo foram os canais “Vendi meu sofá”, de 
Gabriela Pugliesi, e “Alexandrismos”, de Alexandra Gurgel, 
que ilustram dois discursos presentes na contemporaneida-
de: o de emagrecimento/transformação do corpo em busca 
de um modelo padrão de beleza, e o de empoderamento/va-
lorização do corpo ordinário. Apesar das diferenças entre 
as duas personagens, os discursos se aproximam em alguns 
pontos, entre eles o da autonomia (de um lado, narrativas em 
torno da escolha da vida fitness e da “boa forma”; de outro, a 
aceitação do corpo gordo).

A pesquisadora constatou como o testemunho das mu-
lheres nas narrativas autobiográficas dos canais analisados 
é tratado como lugar de verdade. Nos vídeos, a partir do so-
frimento em relação ao corpo, o cuidado de si é visto como 
solução para os traumas (seja o cuidado entendido como o 
ato de emagrecer ou aceitar o próprio corpo). Assim, são 
oferecidas soluções de cuidado e bem-estar, o que indica a 
cultura de autoajuda presente na plataforma. Autenticidade, 
tolerância, autorrealização, construção de identidade pró-
pria são aspectos centrais nesse contexto, constituindo um 
discurso que também é apropriado pelo capitalismo visando 
novos nichos de mercado.

A dissertação Performance da youtuber Taciele Alcolea na 
conquista de seguidoras adolescentes (LIMA, 2018b) traz um 
breve histórico dos influenciadores de moda no mundo e 
analisa o fluxo do consumo de moda sob diferentes perspec-
tivas. O corpus do trabalho abrange nove vídeos publicados 
no canal da youtuber Taciele Alcolea em 2016, especifica-
mente sobre roupas. A análise do material identificou estra-
tégias de aproximação com o público, tais como estar sempre 
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com alto astral, confessar ansiedade ou outros sentimentos 
compartilhados em suas narrativas, a fim promover a empa-
tia. A pesquisadora observou como Taciele Alcolea performa 
para agradar a audiência e se manter como ídolo, e como o 
seu discurso sobre a moda pode estimular o consumo de seus 
seguidores, seja de roupas, seja de valores, ideias e estilos.

Em Celebridade 2.0: o YouTube a nova fábrica de famosos, 
Vasconcellos (2018) buscou compreender quais atributos 
legitimam o destaque de determinados usuários entre o 
grande número de criadores de conteúdo do YouTube, bem 
como os valores creditados a essas personas. O corpus foi 
composto pelos canais Whindersson Nunes e Kéfera Bu-
chmann, acrescentando-se um survey on-line entre fãs dos 
youtubers analisados. A pesquisadora conclui que a cele-
bridade no YouTube se constitui com base em seu capital 
social construído por meio de sua audiência; que o gêne-
ro confessional e as menções à vida íntima dos youtubers 
prospectam seguidores; que o formato vlog (com youtuber 
próximo à câmera, fala direta e cortes rápidos) contribui 
para a sensação intimidade; e que o público decodifica os 
atributos das personas expostas na plataforma como sujei-
tos autênticos, humildes/simples, espontâneos e divertidos.

Em Produção e consumo de vídeos on-line: análise de 
práticas e técnicas para o desenvolvimento de influenciado-
res digitais profissionais a partir do YouTube, Backes (2019) 
analisou quatro canais com mais de um milhão de inscri-
tos: Me Poupe! (Nathalia Arcuri), finanças pessoais; Boca 
Rosa (Bianca Andrade), maquiagem e beleza; Flavia Ca-
lina, educação infantil e maternidade; e Danielle Noce, 
gastronomia. Como principais conclusões, as análises 
revelam que os quatros canais buscam ensinar algo, sem-
pre com linguagem sugestiva. As criadoras de conteúdo 
buscaram estilos próprios para transmitir as mensagens, 
observando o público e causando uma espécie de encan-
tamento. Com uma produção regular e constante, conse-
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guem a identificação do público, a audiência, os inscri-
tos, o engajamento, a influência e, portanto, tornam-se 
profissionais nessa plataforma.

À lista da Capes, somou-se a recente pesquisa Oi, meus 
amores! O cotidiano em narrativas femininas no YouTube (FRE-
GONA, 2020), que buscou identificar modos de narrar o 
cotidiano a partir do estudo dos canais Jéssica Barbosa e 
Clarear, protagonizado por Rúbia. O estudo apontou que as 
youtubers divulgam seus vídeos em torno de quatro eixos 
temáticos: Casa, Culinária, Rotina e Intimidades. Juntas, 
elas representam a divulgação de um cotidiano midiatiza-
do, em que há rotinas de produção de conteúdo, com plane-
jamento de vídeos, escolha de títulos que atraiam a atenção, 
serialização de temas e assincronia espaço-temporal entre 
a produção e a divulgação do conteúdo.

A casa é um território importante para a construção das 
narrativas dessas mulheres, onde ainda circula a reprodu-
ção de marcadores sociais relacionados ao signo feminino, 
tal como a economia doméstica. O público desses canais – 
majoritariamente feminino – encontra nos vídeos aspectos 
de reconhecimento, o que gera reflexividade e a sensação 
de intimidades entre youtubers e fãs, o que contribui para a 
sensação de acompanhar o cotidiano dessas mulheres.

Artigos
Dedicando-se aos estudos sobre a cultura das celebridades, 
Lana (2015) investiga a linguagem e as características sociocul-
turais de vlogs publicados por mulheres comuns no YouTube, 
analisando a relação entre TV e Web e discutindo os elementos 
da linguagem seriada e da cultura da intimidade na televisão.

A investigação se dedica aos vídeos e comentários do 
canal de Flávia Calina. Segundo a autora, uma análise ge-
ral desses materiais audiovisuais demonstra que a youtuber 
desempenha os seguintes papéis sociais em seu canal: mãe, 
dona de casa, esposa, consumidora e vlogger. Sua perfor-
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mance se ancora num modelo próprio de reality show, por 
meio do qual ela estabelece um “pacto de visibilidade” com 
seu público, explicitando a intimidade da vida familiar de 
classe média. Reconfigurando as lógicas da televisão no sé-
culo XXI, Flávia Calina oferece “dicas de criação de filhos, 
rotinas de organização do lar, receitas culinárias, passeios 
e momentos de lazer”, que coexistem com um “projeto de 
vida de uma mulher que busca elevar a sua fama e popula-
ridade, ganhar dinheiro e reconhecimento, a partir de um 
trabalho na mídia” (LANA, 2015, p. 12).

A intimidade como produto também está no centro 
do estudo de Zanetti e Meschiatti (2018), no qual são 
investigados dois vídeos dos canais de Julia Tolezano 
(JoutJout Prazer) e Rayza Nicácio, e os respectivos co-
mentários postados pelo público. Os vídeos escolhidos 
tratam de momentos de crise pessoal desencadeados 
por separações vividas pelas duas youtubers, que trans-
formaram seus rompimentos afetivos em temas de dis-
cussão. Com esses exemplos, buscou-se compreender o 
modo como essa plataforma passou a ser um espaço pri-
vilegiado de discussão sobre os sentimentos pessoais e 
a vida afetiva do sujeito ordinário.

As situações evidenciam uma troca de sentimentos e de 
relatos de experiências íntimas entre o público e as youtu-
bers, sustentada por empatia e por vezes solidariedade de 
uma comunidade de fãs. Tanto no caso de Rayza Nicácio, 
que segue um modelo mais aderente ao mainstream e “po-
liticamente correto” da beleza e da moda, como no caso de 
JoutJout Prazer, que assume uma postura mais transgresso-
ra, o estudo identifica a existência de uma forte mediação 
que auxilia outros sujeitos em processos de racionalização 
de suas próprias experiências e de elaboração de sua au-
toidentidade. Para as autoras, esses “estranhos familiares” 
transformam sua intimidade em mercadoria: seus desejos, 
problemas, demandas pessoais das mais diversas naturezas, 
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são compartilhados, favorecendo a adesão do público, que 
de alguma maneira se identifica com certas questões apre-
sentadas. Essa confiança nas experiências alheias de refle-
xão do eu geraria um capital simbólico que atribui a essas 
youtubers um tipo de autoridade que, associada a outros 
aspectos, contribui para promover um tipo de efeito tera-
pêutico a partir desse modelo confessional, uma estratégia 
narrativa já instituída pelos vloggers.

A partir de outra chave de análise – o conceito de mi-
diatização da televisualidade – Sacramento e Borges (2017) 
analisam os depoimentos presentes no canal EuVejo, de 
Daiana Garbin. O canal, criado em 2016, surge a partir de 
relatos pessoais sobre uma questão corporal vivida por 
Daiana. Do testemunho, ela passou a realizar reportagens 
e entrevistas com especialistas sobre transtornos relacio-
nados ao culto à perfeição corporal, utilizando recursos 
característicos de um programa de entrevistas. O estudo 
analisa esse processo de midiatização da televisualidade 
considerando os relatos de Daiana Garbin em seu canal, 
ressaltando como as formas de expressão de si, e a exposi-
ção contemporânea da intimidade na internet são estrutu-
radas por lógicas e formatos de produção televisivos.

Ao abordar a relação entre o mercado e youtubers, 
Mendes (2017) analisou 75 vídeos publicados no YouTube 
em 2015 após a campanha de O Boticário para o Dia dos 
Namorados trazer à tona a polêmica em torno do “abra-
ço gay” proposto na publicidade. O autor identificou a re-
percussão da propaganda televisiva entre youtubers, que 
se posicionaram de forma consonante ou não à narrativa 
proposta pela marca. Na amostra, a maioria dos posicio-
namentos foi a favor da temática “novos casais”, mesmo 
sem citação direta à empresa O Boticário.

A intencionalidade na escolha do tema homoafeti-
vidade, seja para marcar posicionamento favorável ou 
contrário, visa a alcançar a identificação da audiência e 
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seu engajamento, sustentando sua posição de “conector”. 
Mendes ressalta ainda que o uso da tática da controvérsia 
possibilita a expansão da conversação, revelando dinâmi-
cas tanto identitárias quanto de mercado, pois – em torno 
das discussões acerca da homossexualidade – a marca O 
Boticário manteve-se em evidência nas discussões.

Congressos
Dentre os trabalhos apresentados em congressos da In-
tercom, Souza e Braga (2018) investigam, em pesquisas 
de Comunicação, a convergência das temáticas sobre ca-
belo afro em canais de youtubers negras e a publicidade 
de cosméticos. No artigo “Entre crespos, cachos, you-
tubers negras e embalagens de cosméticos: uma revisão 
de literatura”, as autoras buscam identificar estudos que 
apontem para a possibilidade de apropriação do discurso 
de youtubers em embalagens e estratégias publicitárias 
de produtos para cabelo crespo.

Vídeos da influenciadora digital Nátaly Neri no canal 
Afros e Afins, criado em 2015, foram o objeto de análise de 
Oliveira (2019), que explora o conceito de empoderamen-
to associado ao cotidiano da mulher negra. Para o estudo, 
foram selecionados três vídeos do canal que tratam sobre 
empoderamento feminino, “tendo como objetivo observar 
o discurso da jovem em relação a esse termo importante 
dentro do movimento feminista” (OLIVEIRA, 2019, p. 8).

Destaca-se como a youtuber elabora um discurso em 
torno de temas como consciência racial, estética negra e 
apropriação cultural, por vezes a partir de suas próprias ex-
periências pessoais e cotidianas, e quase sempre instigando 
seu público a refletir sobre os assuntos em pauta. A autora 
defende o YouTube como espaço de engajamento cultural 
e ideológico ao possibilitar que grupos minoritários, em 
geral invisibilizados nas mídias tradicionais, possam cons-
truir formas próprias de representatividade e também agre-
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gar públicos em torno de causas sociais, de caráter coletivo, 
para além das vivências de caráter privado.

O “corpo mórbido” foi o conceito central no estudo 
desenvolvido por Silva e Nicolósi (2019) sobre a youtuber 
maranhense Nara Almeida, que ganhou destaque em 2017 
com suas dicas de moda e beleza, mas acabou por falecer 
no início de 2018, vítima de um câncer de estômago. Depois 
do diagnóstico da doença, a youtuber passou a relatar seu 
tratamento nas redes sociais. A partir desse estudo de caso, 
as pesquisadoras buscaram retratar como o universo do fe-
minino representado pela “beleza mórbida da magreza” se 
transformou em objeto de desejo pelas fãs de Nara Almei-
da, pois sua imagem, marcada por uma magreza extrema 
em função da doença, teria ressignificado o conceito de be-
leza feminina no imaginário de suas seguidoras. Contudo, o 
trabalho não traz dados que confirmem essa tendência por 
parte das seguidoras da youtuber. As autoras inferem que o 
corpo magro de Nara acabou se tornando um “produto” ao 
se adequar a um ideal de beleza difundido pela mídia, mas 
não explicitam a metodologia utilizada, nem apresentam 
algum tipo de conteúdo extraído no processo de observa-
ção do fenômeno que sustente as conclusões apresentadas.

Para refletir sobre a gordofobia e a relação entre iden-
tidade e corpo gordo na contemporaneidade, Santos e 
Sanchotene (2017) examinam 16 vídeos produzidos por 
mulheres youtubers e suas narrativas sobre temas como 
preconceito, amor-próprio, aceitação de si e empodera-
mento. Os vídeos pertencem aos canais Tá Querida, de 
Luiza Junqueira; Alexandrismos, de Alexandra Gurgel; 
Gorda de Boa, de Jéssica Tauane; e Camilla Pires.

Para as autoras, os testemunhos presentes nesses vídeos 
seriam um sintoma de uma nova moralidade, ao mesmo tempo 
em que configuram um discurso que dão visibilidade a “novas 
formas de dar sentido aos sofrimentos e angústias de indivídu-
os comuns” (SANTOS; SANCHOTENE, 2017, p. 3). A preocu-
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pação com a baixa autoestima e o reconhecimento de si como 
vítimas de gordofobia são aspectos recorrentes nos vídeos es-
tudados. Tais testemunhos atribuem novos sentidos para ex-
periências comuns e “permitem que a audiência reinterprete o 
próprio passado e se aproprie da posição subjetiva da vítima de 
preconceito, hoje tão valorizada simbolicamente” (2017, p. 12).

Cunha (2017) analisa os canais JoutJout Prazer, Nunca te 
Pedi Nada, Mandy Candy e Lorelay Fox, conhecidos por abor-
dar temas relacionados a feminismo, sexualidade e direitos 
LGBTQIA+. Segundo a autora, também possuem grande audi-
ência e normalmente são mencionados por veículos midiáticos 
como exemplos de “entretenimento sério” no YouTube.

A proposta do estudo foi refletir sobre similaridades e 
divergências em relação às estratégias adotadas por esses in-
fluenciadores digitais, a partir de quatro categorias de inves-
tigação: imagem de capa, categorização e apresentação dos 
vídeos e link para outros canais. Haveria, nesse sentido, uma 
“possível cartilha de ‘boas práticas’ de uso da plataforma, cuja 
adoção tem papel fundamental enquanto prática de constru-
ção de audiência para as microcelebridades que desejam ser 
youtubers” (CUNHA, 2017, p. 13). Tais estratégias seriam ele-
mentos importantes para a construção e manutenção da repu-
tação desses indivíduos na plataforma, como, por exemplo, a 
criação de comunidades em torno de um determinado canal e 
a utilização de listas temáticas, o que demonstra a função de 
curadores desses youtubers.

O artigo de Perez e Trindade (2017) também se ancora 
nos estudos sobre celebridades para refletir sobre os mo-
dos de agenciamento mediatizador de youtubers famosos, 
a partir de vídeos mais visualizados dos youtubers Whin-
dersson Nunes e Kéfera Buchmann. A seleção de Kéfera 
está apoiada no fato de ser a única youtuber mulher no 
ranking, o que permitiria alguma análise comparativa e 
inferências acerca da relação entre conteúdo e gênero, o 
que não se comprovou tão determinante na análise. Os au-
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tores destacam aspectos importantes que configuram uma 
“gramaticalidade midiática própria” desses influenciado-
res: a aura de amadorismo, intimidade e informalidade; 
fuga e fantasia; segurança; carência de símbolos; próximo 
do afeto, distante da lei e narcisismo.

A forma como o tema da virgindade e do rito de iniciação 
sexual é abordado por celebridades digitais no YouTube é o 
foco da pesquisa de Feola, Alonso e Passarelli (2018). O mape-
amento das diferentes narrativas a esse respeito (considerando 
aspectos como modo de abordagem, temática e tom) foi feito a 
partir da análise de 20 vídeos, exibidos em canais de grande au-
diência de influenciadoras e influenciadores, incluindo alguns 
que produzem conteúdo direcionado ao público LGBTQIA+. 
Ellora, Sapatômica, Rayza Nicácio, Cátia Damasceno, Jout-
Jout, Kéfera Buchmann e Dani Russo são alguns dos canais de 
youtubers mulheres destacados no estudo. Virgindade “tardia”, 
aconselhamento médico, prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, sentimentos e sensações da “primeira vez” são 
alguns dos tópicos que aparecem nas narrativas, seja em tom 
cômico, acolhedor ou informativo.

Os discursos sobre a intimidade e o modo como deter-
minados youtubers exploram a dimensão da subjetividade 
também estão presentes no trabalho de Silva (2018), que 
toma como objeto de estudo o canal JoutJout Prazer, e as 
formas como essa influenciadora constrói narrativas sobre 
sua vida íntima e seu cotidiano. Com isso, a autora explora 
também as experiências contemporâneas de consumo au-
diovisual proporcionadas pelo YouTube, que traz em seus 
formatos “uma estética que valoriza esse sujeito intimista, 
caseiro, despojado, disposto a confessar suas fraquezas, do-
res, angústias e problemas” (SILVA, 2018, p. 14).

Já os estudos de Gonçalves (2018), Costa (2018 e 2019) e 
Rivero e Martins (2019) abordam a questão da religiosidade 
em canais de YouTube protagonizados por mulheres, des-
tacando como essa plataforma tem se tornado um espaço 
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propício para a evangelização. O primeiro trabalho exami-
na sete vídeos de jovens que orientam a prática da oração 
através da elaboração de “cadernos de oração”, e como as 
performances dessas influenciadoras reforçam um padrão 
de feminilidade, na medida em que os aconselhamentos di-
rigidos às internautas versam sobre condutas morais e prá-
ticas religiosas “mais harmoniosas à vida de uma mulher 
cristã” (GOLÇALVES, 2018, p. 10).

O segundo artigo (COSTA, 2018) discorre sobre uma pes-
quisa sobre garotas evangélicas no YouTube e a construção do 
imaginário em torno delas. Para tanto, foi analisado um vídeo 
do canal de Maju Trindade no qual dá um testemunho sobre 
sua conversão e também os comentários dos seguidores. Para 
a autora, tais formas de comunicação que introduzem um novo 
tipo de intimidade midiatizada transformam o imaginário re-
corrente sobre o que é ser cristã na contemporaneidade. Em 
trabalho posterior, Costa (2019) se debruça sobre o canal da 
influenciadora digital Fabíola Melo, objetivando identificar 
que atributos legitimam jovens cristãs como ela no processo 
de construção de um novo modelo de ser evangélico. A mes-
ma youtuber também é objeto de estudo de Rivero e Martins 
(2019), que a comparam com Fabiana Bertotti, outra influencia-
dora evangélica de sucesso no YouTube. Segundo os autores, 
ambas tratam de questões religiosas e promovem a evangeli-
zação, porém a partir de estratégias comunicacionais distintas.

Considerações finais
O levantamento apresentado neste artigo teve como foco 
apenas pesquisas vinculadas ao campo da Comunicação 
Social e que tratam especificamente de canais brasileiros 
protagonizados por youtubers mulheres. Ainda que haja 
um amplo espectro desses canais, com propostas muito 
distintas, o panorama apresentado possibilita verificar uma 
recorrência de pesquisas que colocam em evidência a apro-
priação tecnológica do YouTube como recurso audiovisual 
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para dar visibilidade a questões de identidade, envolvendo 
gênero, raça, religiosidade, corpo. Seja sob o viés da cultura 
das celebridades ou das estratégias comunicacionais, des-
taca-se a centralidade das narrativas da intimidade e do co-
tidiano, marcadas por relatos e testemunhos pessoais que 
caracterizam boa parte desses canais.

Há diversos tipos de conteúdo produzidos por tantas 
outras youtubers que não seguem essa lógica, como Nilce 
Moretto (Coisa de Nerd), a gamer Malena (malena010102), a 
socióloga Sabrina Fernandes (Tese Onze), ou ainda figuras 
públicas que se apropriaram da plataforma como forma de 
ampliar suas formas de comunicação, como a Monja Coen 
(Mova). Contudo, pode-se constatar que, no processo de 
escolha dos objetos de pesquisa sobre o tema, houve uma 
predominância de estudos dedicados a influenciadoras di-
gitais que ganharam notoriedade ao darem visibilidade às 
suas questões pessoais e suas narrativas de ordem privada.

São estratégias que de alguma forma agregam segui-
dores que se identificam com os testemunhos e casos rela-
tados, muitas vezes transformando questões pessoais em 
demandas sociais, como, por exemplo, a defesa do cabelo 
crespo ou do corpo gordo, ou ainda a reivindicação por 
mais respeito à figura da mulher em toda sua diversidade, 
tanto na esfera privada como nos espaços públicos. Essa 
atenção dada à ordem do subjetivo pode ser uma chave 
para a compreensão do sujeito contemporâneo a partir da 
ótica das mulheres.
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Notas
1.   A busca, realizada em abril de 2020, apresentou 475 re-
sultados, dos quais agregaram discussões para esse artigo. 
São de diferentes áreas: Comunicação (8), Linguística (2), 
Sociologia (2), Ciências Humanas, Ciências Sociais, Admi-
nistração e Psicologia.

2.   Disponível em: https://www.compos.org.br/

3.   Disponível em: http://www.portalintercom.org.br/

4.   Por opção da pesquisadora, os canais foram identifica-
dos apenas pelo primeiro nome da youtuber. São eles: Mari 
M, Brenda L., Gill V., Rayza N, Dani A., May D., Camilla 
S., Negatta/Lorena, Sarah O., Rose H., Bruna C., Ana Lídia, 
Patrícia A., Tati S.
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Mídias e movimento LGBT: 
narrativas e repertórios em disputa

DIEGO COTTA 

RENATA REZENDE RIBEIRO

Linn da Quebrada é uma artista multimídia que lançou seu 
primeiro álbum “Pajubá” em 2017 por meio de financiamen-
to coletivo de fãs, depois de se tornar conhecida por causa 
de seu single Bixa Preta, que conta com mais de 2 milhões 
de reproduções em apps de streaming de músicas, como o 
Spotify. Como atriz, integrou o elenco do filme Corpo Elétri-
co, de Marcelo Caetano (2017), selecionado para o Festival 
de Roterdã e premiado como melhor filme no Festival de 
Guadalajara. Atualmente, junto com Jup do Bairro, apre-
senta o talk show TransMissão do Canal Brasil. Em agosto 
de 2019, ela teve sua participação vetada na XVIII Parada 
do Orgulho LGBT de João Pessoa (PB).

Um dos organizadores do evento e membro do Mo-
vimento Espírito Lilás (MEL) afirmou que o “vocabulá-
rio muito pesado” de Linn poderia prejudicar a imagem 
do evento. Além disso, o ativista e DJ oficial da Parada 
disse que não precisava “descer o nível” para que as pes-
soas presentes entendessem que o público LGBT esta-
va ali “por resistência”. Ele defendia a participação das 
cantoras Nikki Valentine e Amannda1. Outro organiza-
dor da Parada e integrante do MEL, Gau, afirmou que o 
movimento LGBT vem sofrendo “críticas pesadíssimas”, 
especialmente no Governo do presidente Jair Bolsonaro 
(PSL), de que seria “um movimento de bagunça, baderna 
e baixaria”. Por isso, sugeriu que “agisse de outra forma” 
para tentar “provar que não somos isso”, e se a contra-
tação da artista viesse a acontecer que se “conversasse 
com a Linn da Quebrada para ela amenizar um pouco 
determinadas falas”.
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Em nota oficial2, compartilhada nos sites de redes so-
ciais, a equipe da artista registrou que “a justificativa do 
veto se deu pelo posicionamento de Linn da Quebrada e, 
consequentemente, seu trabalho, e o que a mesma repre-
senta como corpo político”. No documento, que critica o 
cunho transfóbico da censura e a imputa “nas dinâmicas 
orquestradas por essas organizações”, a artista ainda se po-
siciona como uma voz que assusta. “Talvez porque eu seja 
eco; porque sou uma legião. Uma legião dissonante e des-
bocada, que não dissimula suas verdades. Mas penso prin-
cipalmente que quando me calam e nos censuram, é porque 
têm medo do que nossa voz pode causar”. E questiona: “Que 
vidas nosso canto suscita, que movimentos dispara e que 
corpos liberta? Ainda mais em tempos como esse de crise e 
retrocesso político tão grande”3.

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), responsá-
vel pela contratação artística, respondeu à nota oficial refu-
tando a acusação de censura e registrando que não é respon-
sável pela escolha dos artistas que se apresentam na Parada. 
Frankla, outra coorganizadora da Parada LGBT de João Pes-
soa e que mantinha as negociações de contratação, compôs 
a nota oficial da artista dizendo que o veto estava ligado ao 
discurso político de Linn da Quebrada, defensora de uma 
pauta que “até dentro do próprio movimento é marginaliza-
da: a de ‘corpas’ dissidentes”4. A mediadora ainda registrou 
que a promoção do discurso da diversidade está colocada em 
termos específicos, higienizados; e finalizou: “não interessa 
a quem está no poder a ascensão de corpos trans pretas e é 
justamente por isso que não podemos nos calar. Movimento 
que não incomoda apenas serve de base para colonização”5.

Escapam às pretensões deste trabalho os meandros des-
se imbróglio e as investigações dos “donos da verdade” dos 
fatos. A intenção aqui é propor a observação das emergen-
tes disputas narrativas perpetradas por sujeitos do discur-
so que compõem, de alguma maneira, o Movimento. Nosso 
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objetivo é contribuir, a partir do diálogo com autores de di-
ferentes campos, entre eles da Comunicação, da Filosofia, 
da Antropologia e da Sociologia, com a investigação sobre 
o papel da ambiência midiática como território privilegia-
do para arenas de disputa discursiva, de repertório e de po-
der nos movimentos sociais, particularmente neste texto, 
do movimento LGBT.

A fim de ter pautas visíveis e incorporadas às políticas 
públicas de Estado, as estratégias de incidência política do 
movimento LGBT brasileiro estão sendo questionadas por 
sujeitos que já não se sentem mais contemplados pelas atu-
ais lideranças (CARVALHO & CARRARA, 2015). Em nossa 
hipótese, os fatores geracionais e a midiatização da vida co-
tidiana (SODRÉ, 2002), com os usos exacerbados de sites de 
redes sociais6, caracterizam essa “nova onda” do movimen-
to (FACCHINI & RODRIGUES, 2017).

Nesse cenário, nosso interesse é lançar luz sobre o 
acionamento dos marcadores sociais de diferença como 
argumento de disputas de poder dentro do movimento 
LGBT, a fim de compreender como as narrativas pautadas 
em “lugares de fala” (RIBEIRO, 2017) podem, de certa ma-
neira, contribuir com “rachas” e “tretas” (BULGARELLI, 
2018) que culminam em extensos debates nessas redes di-
gitais, delimitando novos espaços de discussão sobre es-
tratégias de incidência do movimento e criando diferen-
tes repertórios. Metodologicamente, em percurso teórico 
e pesquisa exploratória, problematizamos tais disputas a 
partir do conceito de “comunidades gerativas” (PAIVA, 
2005), na qual compreendemos, a partir de Raquel Paiva 
(2005, p.21), “a vinculação entre sujeitos cujo propósito 
maior é efetivamente o florescimento harmônico com o 
contexto histórico e social de seu tempo”.

No entanto, é preciso marcar que dentro da lógica da 
midiatização7, as “visibilidades midiáticas”8, desenvolvidas 
em espaços digitais como as redes sociais, também impul-
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sionam “rachas e tretas”, principalmente quando tais plu-
blicizações são interpretadas como projetos individuais em 
detrimento do coletivo.

Mídias e espaços de disputa de poder
Quando ativistas do movimento LGBT sugerem que deter-
minada expressão artística, proveniente de uma transexual 
negra, não precisa “descer o nível” e submete sua contrata-
ção à amenização de sua fala, estamos diante de uma ques-
tão dicotômica sobre táticas discursivas de visibilidade. Os 
líderes da Parada do Orgulho LGBT de João Pessoa eviden-
ciam uma preocupação em relação ao “vocabulário pesado” 
de Linn da Quebrada, cujas músicas, segundo Rocha (2018), 
revelam um “artivismo”9 musical de gênero. A justificativa 
desses militantes para a exclusão da apresentação da artis-
ta parece evocar um dialogismo com a norma, ao privilegiar 
discursos e imagens que não choquem o grande público.

Ainda que um dos militantes diga que não se trata “de 
fazer os héteros se sentirem confortáveis”, a refutação do 
nome de Linn pode ser entendida como uma valorização da 
cisgeneridade branca, integrando uma estratégia de visibi-
lidade da Parada do Orgulho LGBT que não choque o pú-
blico em geral. Além disso, também pode demonstrar uma 
incompreensão das novas linguagens e repertórios oriun-
dos de jovens sujeitos produtores de outros discursos de 
enfrentamento à LGBTfobia. A fala dos organizadores do 
evento indica, em certo sentido, uma tática política con-
ciliatória com a normalização dos corpos e dos costumes, 
pois assume um posicionamento de não enfrentamento das 
ideologias hegemônicas, especialmente aquelas ligadas a 
um ideário higienizado e de núcleo familiar.
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Tomaz Tadeu da Silva (2000) nos lembra que 

a normalização é um dos processos mais sutis pe-
los quais o poder se manifesta no campo da iden-
tidade e da diferença. Normalizar significa eleger 
– arbitrariamente – uma identidade específica como 
parâmetro em relação a qual as outras identidades 
são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar signifi-
ca atribuir a essa identidade todas as características 
positivas possíveis, em relação às quais as outras 
identidades só podem ser avaliadas de forma nega-
tiva. A identidade normal é “natural”, desejável, úni-
ca. A força da identidade normal é tal que ela nem 
sequer é vista como uma identidade, mas simples-
mente como “a identidade” (SILVA, 2000, p. 83).

Como lideranças, os militantes optaram pelo abafamen-
to de uma arte trans, que repousa sua criação e expressão 
na representação de corpos subalternizados. A “censura” – 
como foi caracterizado o veto pela equipe de Linn da Que-
brada – pode ser entendida como uma atribuição negativa 
à identidade trans negra, o que corrobora o argumento de 
Linn que o caso em questão é marcado pela transfobia dos 
sujeitos participantes do imbróglio. As entrevistas conce-
didas a jornais e o “textão” da transexual publicado nas suas 
redes sociais demonstram resistência e disputa por outras 
narrativas que não confirmem a abjeção, porque, conforme 
afirma a filósofa americana Judith Butler, os corpos não se 
conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais 
sua materialização é imposta. Na verdade, são as instabi-
lidades, as possibilidades de rematerialização, abertas por 
esse processo, que marcam um domínio no qual a força da 
lei regulatória pode se voltar contra ela mesma para gerar 
rearticulações que colocam em questão a força hegemônica 
daquela mesma lei regulatória (BUTLER, 1999, p. 154).

É importante frisar que a dominação de grupos por ou-
tros se dá de diversas maneiras e se vale de inúmeros estra-
tagemas, sem que esqueçamos os conflitos e as negociações 
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inerentes às relações. A conquista do discurso hegemônico, 
que respalda o estado de dominação e atravessa as relações 
de poder (FOUCAULT, 2014), tem, também, na mídia o am-
biente profícuo para seus intentos. Se compreendermos a 
Parada do Orgulho LGBT como um evento-mídia, a partir 
dos escritos sobre megaeventos de Ricardo Freitas (2011), 
podemos, por exemplo, inferir que ela se constitui como um 
robusto aparato midiático capaz de difundir os mais diver-
sos discursos, inclusive os de dominação, aqui representa-
dos pela cisgeneridade branca. A propagação midiática de 
narrativas hegemônicas enquadra, padroniza e normatiza, 
e de certo modo também silencia, aniquila e violenta exis-
tências e vivências que fogem à norma.

A hegemonia se dá não apenas pela força física, mate-
rial ou coerção, com o militarismo ou a economia, mas tam-
bém pela difusão de ideias, imagens e discursos, a partir de 
estratégias de argumentação e persuasão. Mecanismos de 
controle ideológico são postos em funcionamento, visando 
à conquista do consentimento da opinião pública e da ma-
nipulação do imaginário social, fazendo com que tudo pa-
reça natural e irreversível. Como defende Dênis de Moraes, 
a partir de uma perspectiva gramsciana, a hegemonia é ob-
tida e consolidada em embates que comportam não apenas 
questões vinculadas à estrutura econômica e à organização 
política, mas envolvem também, no plano ético-cultural, a 
expressão de saberes, práticas, modos de representação e 
modelos de autoridade que querem legitimar-se e universa-
lizar-se (MORAES, 2010, p. 55).

Outra perspectiva importante para a problematiza-
ção dessa questão é a do teórico Douglas Kellner (2001), 
que mobiliza não apenas as teorias marxistas de classe, 
mas também conceitos feministas e multiculturalistas de 
raça, etnia, orientação sexual para explicitar representa-
ções em disputa, que são basilares do que ele chama de 
cultura da mídia.
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Segundo Kellner (2001), a cultura da mídia engloba dife-
rentes componentes textuais que codificam relações de domi-
nação e de poder para além dos contextos políticos e econô-
micos. Para o autor, é preciso situar os processos midiáticos

em sua conjuntura histórica e analisar o modo como 
seus códigos genéricos, a posição dos observadores, 
suas imagens dominantes, seus discursos e seus 
elementos estético-formais incorporam certas posi-
ções políticas e ideológicas (KELLNER, 2001, p. 76).

É nesse contexto de relações de poder que corpos su-
balternizados e vivências violentadas pela dinâmica da 
invisibilidade e exclusão resistem às reiteradas investidas 
de normalização de suas condutas e naturalização de uma 
cisheteronormatividade branca. Como afirma Stuart Hall, 
a “naturalização” é, portanto, “uma estratégia representa-
cional que visa fixar a ‘diferença’ e, assim, ancorá-la para 
sempre. É uma tentativa de deter o inevitável, ‘deslizar’ do 
significado para assegurar o ‘fechamento’ discursivo ou 
ideológico” (2016, p. 171).

Seguindo o pensamento de Hall, o trabalho da repre-
sentação aciona processos de produção de sentido, mol-
dando imaginários e construindo realidades. Se condutas 
cisheteronormativas atreladas ao racismo são replicadas 
como padrão, especialmente em uma sociedade imagética, 
espetacularizada e midiatizada (SODRÉ, 2002; MORAES, 
2006), essa reprodução massiva constitui uma das táticas 
que integram modos de forjar a aceitação do status quo e 
assim manter a dominação da “branquitude” e da “cishete-
ronormatividade”. Isto porque:

[...] culturas estáveis exigem que as coisas não saiam 
de seus lugares designados. Os limites simbólicos 
mantêm as categorias “puras” e dão às culturas sig-
nificados e identidades únicas. O que desestabiliza a 
cultura é “matéria fora do lugar” – a quebra de nossas 
regras e códigos não escritos (HALL, 2016, p.157).
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Por isso, quando a ativista e co-organizadora da XVIII 
Parada LGBT de João Pessoa, Frankla, fala sobre a falta de 
interesse da “ascensão de ‘corpas’ trans”10 por quem está 
no poder, ela provoca uma reflexão sobre as maneiras com 
que é engendrada, historicamente, a formação de quadros 
políticos do próprio Movimento LGBT. Para além de suge-
rir que a militância privilegia pessoas cisgêneras em suas 
lideranças, Frankla ainda adverte que “movimento que não 
incomoda apenas serve de base para colonização”.

É importante marcar que Linn é uma transexual negra 
e, por conta dessa condição, a abjeção ao seu corpo e a re-
futação de sua expressão artística pode estar sob o efeito 
de uma lógica interseccional de transfobia, machismo e ra-
cismo. Aqui, recorremos às reflexões de Homi K. Bhabha, 
para quem “a construção do sujeito colonial no discurso, e 
o exercício do poder colonial através do discurso, exige uma 
articulação das formas da diferença - raciais e sexuais”. Tal 
articulação, segundo o autor, é essencial se levarmos em con-
ta que o corpo está “sempre simultaneamente inscrito tanto 
na economia do prazer e do desejo como na economia do 
discurso, da dominação e do poder” (BHABHA, 1998, p. 107).

O veto e suas justificativas podem ser entendidos como 
a materialização de uma economia do discurso, da domi-
nação e do poder, que, nos escreve Bhabha, aplicada à cis-
generidade branca e machista, goza de hegemonia no con-
texto social brasileiro. Haja vista que Linn se posiciona 
firmemente como um corpo marcado pelas violências da 
abjeção, sua arte-resistência polariza e enfrenta uma hege-
monia asséptica, aquela que tem ojeriza a corpos não disci-
plinados, sexualidades dissidentes e identidades de gênero 
que confrontem a norma.

De acordo com Rocha e Rezende (2019, p.27), Linn da 
Quebrada encontrou no cenário artístico-performático 
“outras possibilidades de existir”, para além de uma mascu-
linidade hétero-branca-viril ou de uma feminilidade servil, 
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assumindo-se, assim, como “bixa, trans, preta e periférica”. 
Para as autoras, o posicionamento de Linn da Quebrada 
como “diva da sarjeta”, destaca a alteridade da transexu-
al e sinaliza a interseccionalidade de opressões do corpo 
(CRENSHAW, 2002), na medida em que correlaciona diver-
sos marcadores sociais de diferença.

Nesse contexto, destacamos a ambiência midiática como 
lugar de enunciação e de disputas de narrativas por outros 
sujeitos do discurso. São “sujeitos assujeitados”11 que emer-
gem utilizando sites de redes sociais como táticas para a 
produção de visibilidade e de novas subjetividades. Trata-se, 
segundo João Freire Filho (2005, p. 27), “de novos lugares de 
enunciação”, nos quais grupos sociais sub-representados ob-
jetivam criar outras interpretações de suas identidades.

Assim como Linn da Quebrada, outras vozes estão se 
valendo da mídia para neutralizar o aniquilamento de suas 
subjetividades e conquistar novos espaços de enunciação 
política, a partir de diferentes “lugares de fala”. Para Dja-
mila Ribeiro (2017, p.87), no espaço virtual da rede, seja em 
sites, canais de vídeos ou blogs, “pessoas de grupos histo-
ricamente discriminados encontraram um lugar de existir”. 
De acordo com a filósofa, ainda existem muitas barreiras 
institucionais, mas tais impedimentos são, aos poucos, 
identificados e problematizados, no ambiente midiático 
das redes digitais, por lésbicas, travestis, mulheres e ho-
mens transexuais, intersexos, pessoas não binárias, entre 
outros que, historicamente, nunca estiveram em posições 
de lide rança no Movimento LGBT. 

O choque geracional também emerge como um dos fato-
res de dissenso, pois há entre ativistas mais jovens, com forte 
inserção e reconhecimento, em sites de redes sociais, “uma 
postura crítica em relação aos mecanismos de associação e 
negociação que marcaram a atuação política de gerações an-
teriores” (BULGARELLI, 2018, p. 492). Trata-se de uma ne-
gação à postura de conciliação socioestatal praticada pelos 
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militantes mais antigos, tachados de “pelegos” e “cooptados” 
pela burocracia do Estado. Para Bulgarelli (2018),

a compreensão sobre as limitações da participação 
política pela via institucional também passou a con-
viver com um contexto mais amplo marcado pelas 
lutas antiglobalização no início dos anos 2000, que 
desencadearam eventos como a Primavera Árabe, o 
Occupy Wall Street e as Manifestações de Junho de 
2013. É também a partir dos anos 2010 que assisti-
mos com mais intensidade a inserção de discussões 
envolvendo diferentes posicionamentos sobre gêne-
ro, raça e sexualidade em coletivos universitários, no 
movimento secundarista, em encontros de juventude 
e mesmo nas dinâmicas de organização interna de 
outros movimentos sociais (Bulgarelli, 2018, p. 490).

Outros acadêmicos, como Silvia Aguião (2014), Sér-
gio Carrara (2015), Mário Carvalho (2015), Regina Facchi-
ni (2017) e Julian Rodrigues (2017), já consideravam que o 
período entre os anos 1990 e a primeira década dos anos 
2000 foi marcado “pela atuação [do movimento LGBT] por 
vias institucionais, por formatos de organização mais ins-
titucionalizados e pelo diálogo com o Estado, seja via le-
gislativo ou executivo” (FACCHINI; RODRIGUES, 2017, 
p. 43). Tal processo ganhou robustez ao longo do tempo e 
das relações políticas, desde o apoio do Estado às ações de 
ONGs, cuja incidência focava na prevenção de IST/Aids en-
tre homens que fazem sexo com homens (HSH), no início 
dos anos 1990, passando pela inclusão de homossexuais nos 
programas nacionais que instituíram orientações e práticas 
para políticas de direitos humanos12.

Os autores também destacam que o período do gover-
no de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 2003 a 2010 – pode 
ser encarado como um apogeu desse processo, quando a 
inclusão da cultura LGBT passa a gerar políticas públi-
cas e editais com foco nos direitos humanos, bem como 
sua interface com o combate ao HIV/Aids e, transversal-
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mente, com políticas para mulheres, jovens e negros. Os 
destaques desse momento foram a criação do Programa 
Brasil Sem Homofobia, em 2004, e a I Conferência Nacio-
nal LGBT13, em 2008, cuja presença do presidente Lula na 
abertura demonstrava o comprometimento do Governo 
Federal com a temática em questão.

Além disso, os dois mandatos de Dilma Rousseff (PT) – 
2011 a 2016 – representaram o início da diluição dessa polí-
tica compromissada com as demandas da população LGBT 
brasileira, com a proliferação de segmentos conservadores 
e ascensão de um ideário religioso fundamentalista. Além 
das fortes denúncias que o então ministro da Casa Civil, 
Antonio Palloci, sofria, a gestão da presidenta passou por 
uma série de ataques que a levaram a dialogar com a “ban-
cada evangélica” do Congresso Nacional. O fundamentalis-
mo religioso foi ganhando espaço e capital político dentro 
do Governo, fazendo com que alianças fossem firmadas e 
discursos de retrocesso fossem propalados por Dilma Rou-
sseff, como o veto ao famigerado suposto “kit gay”14, em 
maio de 2011, gerando ainda mais descontentamento entre 
os críticos do movimento LGBT.

Diante do cenário de crise, havia, de um lado, uma valo-
rização da institucionalidade da incidência política, a partir 
do alargamento dos canais de interação socioestatal, forte-
mente defendida por ativistas mais velhos que acreditam 
que os repertórios devam ser debatidos em encontros pre-
senciais de âmbito nacional; e, de outro lado, havia um pro-
cesso de “desinstitucionalização marcado pelo surgimento 
de coletivos avessos ao diálogo com o Estado (potencializa-
do pela falência financeira de diversas ONGs), com práticas 
comunitaristas e repertórios gestados na esfera discursiva 
da internet” (CARVALHO & CARRARA, 2015, p. 387).
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“Tretas” e “Comunidades Gerativas”: sobre 
táticas e visibilidades midiáticas em disputa
A ambiência midiática, com suas linguagens e códigos pró-
prios, foi se tornando território alternativo para que outros 
sujeitos do discurso disputassem “lugares de fala” dentro do 
movimento LGBT. Consequentemente, a militância vetera-
na, não familiarizada com a gramática virtual e sua celeri-
dade perpetrada em redes digitais, como memes, “textões”, 
“tretas”, “comentariado” etc. (FALCÃO, 2017), mantém uma 
forte resistência a essa dinâmica ciberativista. Pois, 

participar do ciberativismo requer, portanto, um 
aprendizado contínuo por parte de quem segue e 
também por quem é seguido. Isso implica, ao mesmo 
tempo, em uma atualização e adaptação de posiciona-
mentos a todo momento (BULGARELLI, 2018, p. 495).

As redes sociais seguem se configurando, especialmente 
após 2010, como importantes arenas discursivas, territórios 
de visibilidades e brechas para criação de outras estratégias 
e repertórios que não aqueles gestados pela militância mais 
velha, muitas vezes tachada de “cooptada” e “pelega” pela 
juventude. Tal conflito geracional pode ser verificado no 
texto de Carvalho e Carrara (2015), que afirmam que:

no final de 2014, em meio a uma reunião com ati-
vistas trans, uma ativista mais jovem questionava 
uma veterana sobre a insistência do movimento 
em que as pessoas trans se identificassem como 
travestis ou transexuais, exclusivamente. A ati-
vista mais velha dizia que essa diferenciação fazia 
parte de um debate histórico do movimento e que 
foi assim que o mesmo se constituiu. A jovem en-
tão diz: ‘mas aí fica um movimento muito careta’. 
Em resposta, a veterana se defende: ‘vocês jovens é 
que são irresponsáveis com a construção política’ 
(CARVALHO & CARRARA, 2015, p. 395).
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Esses embates instaurados em encontros presenciais 
do movimento são replicados nas redes, alimentando ainda 
mais as disputas de narrativas e repertórios pelos sujeitos 
envolvidos. Os jovens militantes, mais familiarizados com 
as dinâmicas da ambiência digital e reconhecidos pelos pa-
res, que muitas vezes desconhecem os veteranos e a própria 
história do movimento LGBT, ganham notoriedade e reco-
nhecimento por novas mentalidades próprias do ambiente 
midiático. Há, nesse sentido, uma diversificação do campo 
político-discursivo desse movimento com a qual as lideran-
ças veteranas precisam lidar e, sobretudo, negociar, a fim 
de que a participação e o engajamento político se mante-
nham firmes e transformadores. Segundo Facchini e Ro-
drigues (2017, p.52), a produção de novos repertórios e dis-
cursos produzidos a partir de ferramentas de comunicação 
digital, “bem como os conflitos explícitos nas redes sociais, 
as famosas tretas”, indicam um processo mais complexo de 
multiplicação dos campos dentro do mesmo movimento.

Indubitavelmente, a mídia, em especial as redes sociais 
se tornaram o ambiente profícuo para debates políticos e dis-
cussões acaloradas sobre o tipo de estratégia que a militân-
cia LGBT deve implantar para agir e, consequentemente, go-
zar de uma profunda transformação social, que tenha como 
pilares do processo o combate à LGBTfobia e a conquista de 
direitos civis para todas e todos os sujeitos que representa.

As novas linguagens e espaços de debate possibilitaram 
a mediação de pautas e saberes marginalizados até então, 
o que deveria enriquecer os processos de criação de reper-
tório e a construção de táticas de atuação, pois “a mídia 
assume, um papel de tamanha envergadura, capaz de, se 
não substituir, definir, de maneira cabal, todas as antigas 
mediações sociais” (PAIVA, 2005, p. 16).

No entanto, as disputas parecem não se complementar, 
propiciando “rachas” no Movimento entre jovens militan-
tes, que emergem com um “fazer político” até então não 
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engendrado pelos veteranos, muito por conta também da 
própria modernização das tecnologias de informação e co-
municação (TICs), que é célere e de profundos impactos nas 
sociabilidades dos sujeitos. Por isso, acreditamos que as 
instâncias de debate para implantação de uma estratégia a 
ser seguida não necessariamente precisam ser excludentes, 
mas suplementares. Como afirma Raquel Paiva:

a existência dessas formas de militância política, 
que poderiam ser definidas como organizadas e 
não organizadas, pode ser mesclada e não neces-
sariamente pode corresponder a estágios que os 
movimentos devam superar. O que parece tornar-
-se decisório é a covmpreensão também por parte 
dos movimentos sociais de que hoje o ambiente 
midiático define de maneira decisiva suas formas 
de atuação (PAIVA, 2005, p. 18).

Considerações finais
Os extensos debates nas redes sociais digitais, que fazem 
emergir “novos” sujeitos do discurso, com reconhecimento 
e repertórios outros, confirmam a supervalorização da am-
biência midiática como espaço de debate político, com uma 
massa engajada e replicadora de conteúdos criados e respal-
dados pela própria rede. Entretanto, sabemos que a política 
não é destituída de conflitos, mas até que ponto os “rachas” 
e as “tretas”, provenientes do acirramento dos marcadores 
sociais de diferença para disputa de poder e ganho de visibi-
lidade midiática contribuem efetivamente para uma práxis 
transformadora e promoção da cidadania LGBT no Brasil?

Seguindo a perspectiva de Raquel Paiva, as chamadas 
“minorias flutuantes” se utilizam de eventos midiáticos 
como estopins para sua atuação política. Não chegam a 
causar abalos sísmicos nas estruturas de poder e domi-
nação, mas “o fato de serem flutuantes não significa de 
forma alguma que sejam inconsistentes ou ainda que não 
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possam vir a ter uma presença efetiva como força contra-
-hegemônica” (PAIVA, 2005, p. 19).

No caso das “tretas” e das disputas de poder dentro do 
movimento LGBT, há algo que parece consenso e objetivo 
comum, em última instância, que é combater a LGBTfo-
bia que assola o Brasil e o coloca em primeiro lugar no 
ranking mundial de países com maior índice de homicí-
dios de pessoas LGBT15. 

Pautar as interseccionalidades das opressões sofridas 
pelos sujeitos da comunidade LGBT é primordial e neces-
sário para a complexificação e priorização das bandeiras de 
luta da militância. Contudo, o que emerge nos estudos dos 
movimentos sociais, especialmente o LGBT, é que a des-
valorização de processos de negociação coletiva “não raro 
é acompanhada pela exaltação da multiplicação de mani-
festações individuais, especialmente no espaço público das 
ruas ou de redes sociais, e pela enunciação necessária do 
‘lugar de fala’ em interações on-line” (FACCHINI & RO-
DRIGUES, 2017, p. 51).

A “lacração”, especialmente quando ela se esvazia no 
mero ganho de visibilidade midiática militante, se choca 
com a ideia de “comunidades gerativas”, capaz de se mate-
rializar como alternativa de bem-estar comum e coletivo, 
sem “rachas” ou “tretas”, mas valorizando uma harmonia do 
grupo por um objetivo comum. É um conceito interessan-
te, pois “vem designar o conjunto de ações (norteadas pelo 
propósito do bem comum) possíveis de serem realizadas por 
um grupo e/ou conjunto de cidadãos” (PAIVA, 2005, p. 22). 
Trata-se, dessa forma, de uma contribuição para reflexões de 
como canalizar repertórios e energia ativista para uma pauta 
ainda mais diversa e não individual, ou seja, “a experiência 
capaz de tirar do torpor os sujeitos envolvidos em projetos 
individuais e inseri-los em práticas capazes de fazer frente 
ao esfacelamento do social” (PAIVA, 2005, p.21).
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Não se trata de romantizar a política e/ou inferir que os 
marcadores sociais de diferença não são necessários para o 
desenvolvimento do movimento LGBT. O esforço desta pes-
quisa é explicitar a polarização dos debates sobre as estraté-
gias apropriadas de incidência política desse movimento no 
Brasil e problematizar a discussão de quanto o acirramento 
dos “lugares de fala” pode, de alguma maneira, enfraquecer 
o engajamento político em prol do combate à LGBTfobia.

Além disso, pudemos observar, no decorrer das refle-
xões levantadas, que “tanto o ciberativismo como a atua-
ção concentrada nos espaços de negociação socioestatais 
por militantes e gestores têm funcionado como frentes de 
atuação política por vezes distintas, mas não exatamente 
distantes” (BULGARELLI, 2018, p. 498). Há uma comple-
mentaridade na aparente dicotomia das atuações.

A cultura da mídia abarca uma série de elementos (for-
mais, estéticos, imagéticos etc.) e discursos capazes de fomen-
tar a dominação de grupos supremacistas sobre outros. É um 
campo sociodiscursivo fértil para a manutenção de ideologias 
hegemônicas, mas também para disputas de poder e de re-
sistência. Compreendê-la criticamente e instrumentalizá-la 
estrategicamente, a fim de azeitar relações e criar brechas de 
contradiscursos capazes de mitigar a cisheteronormatividade 
branca, parecem-nos oportunas táticas de enfrentamento do 
poder simbólico que asfixia existências, aniquila subjetivida-
des e ojeriza corpos não disciplinados, sexualidades dissiden-
tes e identidades de gênero que confrontam a norma.

Desse modo, a ambiência midiática tem se configura-
do como uma arena discursiva fundamental, onde operam 
disputas de narrativas e criações de repertórios outros que 
não aqueles naturalizados por uma militância veterana, que 
privilegia encontros presenciais de âmbito nacional para 
debater as estratégias políticas de incidência do movimen-
to LGBT brasileiro. Fatores geracionais e a própria evolu-
ção vertiginosa da midiatização da vida cotidiana podem 
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ser encarados como características desse processo, somado 
ao empoderamento de sujeitos “assujeitados”, que identifi-
caram os sites de redes sociais como ferramentas oportunas 
de vocalização de pautas específicas não contempladas pela 
gestão das atuais lideranças do movimento.

No entanto, é importante ponderar que tais conflitos, 
verificáveis em “tretas”, “rachas” e “textões” nessas redes, 
acabam por fragilizar um movimento que se pretende for-
te e coeso para o enfrentamento das mais variadas opres-
sões que afetam a comunidade LGBT. Em nossa perspec-
tiva, o propósito maior é efetivamente o bem comum de 
todas e todos os integrantes dessa comunidade socialmen-
te segregada e violentada cotidianamente por dinâmicas 
de ódio, exclusão e morte.

Por fim, é necessário registrar que tais discussões tra-
tam de fenômenos que estão ainda em curso e, portanto, em 
constante transformação. O debate proposto aqui pertence 
a uma pesquisa ampliada e sinaliza profícuas problematiza-
ções que entrelaçam o arcabouço teórico dos estudos sobre 
a institucionalização das midiatizações da vida cotidiana 
correlacionadas às instâncias de poder.
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Notas
1.   Aimê de Carvalho Bocchi (Nikki Valentine), compositora, 
atriz e cantora, já atuou em musicais e, em 2011, sua canção 
Deep In My Heart foi trilha sonora de Malhação, da Rede 
Globo. Sua música Sometimes alcançou o 1º lugar no ranking 
do iTunes Brasil. Amanda de Aragão Pereira (Amannda) é 
uma das precursoras de música pop e eletrônica - única bra-
sileira a emplacar 4 músicas na parada Dance Club da Bill-
board /EUA. Em 2007, pela primeira vez, ocupou a posição 
#23 da Billboard (EUA) com a música Sound Of Your Voice.

2.   Disponível em: https://bit.ly/2MqLr9v. Acesso em: 19 ago. 2019.

3.   Todas as afirmações entre aspas fazem parte da nota oficial 
emitida pela artista Linn da Quebrada, em suas redes sociais.

4.  Uso proposital para confrontar o sentido de corpo normatizado.

5.   Idem nota 7.

6.   Uma rede social pode ser compreendida como um con-
junto de dois elementos, atores (pessoas, instituições ou 
grupos, que seriam os nós da rede) e suas conexões (intera-
ções ou laços sociais). Ver RECUERO (2009).

7.   Compreendemos o conceito de midiatização a partir de Stig 
Hjarvard (2012), o qual considera que a mídia se tornou uma 
instituição semi-independente na sociedade, à qual as demais 
instituições precisam se adaptar. Ver mais In: HJARVARD, 
Stig. Teorizando a mídia como agente de mudança social e cul-
tural. Revista Matrizes, São Paulo, Ano 5, n. 2 jan./jun. 2012..

8.   Visibilidades Midiáticas abarcam atos, discursos, narra-
tivas, performances, acontecimentos tornados públicos por 
meio de suportes midiáticos. Para Wilson Gomes (1999), a 
visibilidade midiática está ligada à cena, ao conhecimento 
e ao domínio público da contemporaneidade..

https://bit.ly/2MqLr9v
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9.   Artista que se utiliza da arte em prol da militância de uma causa.

10.   Idem nota 8.

11.   A partir de Foucault (2014), “sujeitos assujeitados pelo poder”.

12.   Ocorrido em 1996, no governo Fernando Henrique Car-
doso (PSDB), até a criação do Conselho Nacional de Com-
bate à Discriminação (CNCD), em 2001.

12.   A I Conferência Nacional LGBT, realizada entre os dias 5 
e 8 de junho de 2008, teve a temática Direitos Humanos e Po-
líticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. O encontro 
contou com 60% de participação da sociedade civil e 40% de 
participação do governo; o objetivo foi propordiretrizes para 
a implementação de políticas públicas e o Plano Nacional de 
Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (lança-
do em maio de 2009), bem como avaliar e propor estratégias 
para fortalecer o Programa Brasil Sem Homofobia.

14.   O kit, que estava sendo analisado pelo Ministério da Edu-
cação e Cultura (MEC), fazia parte do programa Escola Sem 
Homofobia, do Governo Federal, e continha material didáti-
co-pedagógico direcionado aos professores. O objetivo era 
dar subsídios para que eles abordassem temas relacionados à 
homossexualidade com alunos do ensino médio. No entanto, 
após protestos da bancada religiosa do Congresso, a ex-pre-
sidenta Dilma Rousseff decidiu pelo veto, gerando grande 
desconforto no então ministro da Educação, Fernando Had-
dad (PT), e no movimento LGBT nacional. Ver Dilma Rous-
seff manda suspender kit anti-homofobia, diz ministro. Dis-
ponível em: http:// glo.bo/1LMlV5f Acesso em: 06 set. 2019.

15.   Ver Brasil é o país onde mais se assassina homossexuais 
no mundo. Disponível em:  https://bit.ly/2rM4XRY Acesso 
em: 09 set. 2019.
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Slam Das Minas Manifesta:  
o engajamento audiovisual em ação  
pela igualdade de gênero

ANDRESSA ZOI NATHANAILIDIS

A prática do slam nasceu nos Estados Unidos, em 1986, 
quando um poeta e operário da construção, Mark Kelly 
Smith, junto ao grupo Poetry Essemble, criou o Uptown Po-
etry Slam, considerado o primeiro poetry slam. Smith orga-
nizava eventos voltados à popularização da performance da 
poesia falada, em contraponto ao que ocorria nos círculos 
acadêmicos. Desde então o slam se tornou não apenas um 
evento, mas um movimento sociocultural e artístico, e se 
expandiu por todo o globo hibridizando-se, de forma a as-
sumir as especificidades de cada região e grupo praticante.

A presente investigação apresenta uma análise inter-
semiótica do audiovisual “Manifesta”, produzido em 2018, 
pelo grupo Slam das Minas, em razão do Dia Internacional 
da Mulher. O referido grupo é responsável também pela 
promoção e difusão de um evento homônimo realizado em 
todo o país, cujo propósito demanda a retomada dos con-
ceitos e origens do poetry slam, ou apenas slam, tal como 
conhecemos nos dias de hoje.

A pesquisadora e slammer Roberta Estrela D’Alva busca 
explicar o slam da seguinte maneira: 

Poderíamos definir o Poetry Slam, ou simplesmente 
slam, de diversas maneiras: uma competição de po-
esia falada, um espaço para livre expressão poética, 
uma ágora onde questões da atualidade são deba-
tidas ou até mesmo mais uma forma de entreteni-
mento. De fato, é difícil defini-lo de maneira tão 
simplificada, pois, em seus 25 anos de existência, ele 
se tornou, além de um acontecimento poético, um 
movimento social, cultural, artístico que se expan-
de progressivamente e é celebrado em comunidades 
em todo o mundo (ESTRELA D’ALVA, 2015, p. 109).
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De acordo com D’Alva (2015), o próprio termo poetry 
slam teria sido cunhado a partir de uma terminologia (slam) 
advinda dos torneios de beisebol e bridge, inicialmente 
para se referir às performances poéticas e, mais tarde, às 
competições de poesia. 

Nascido em março de 2016, no Distrito Federal, o Slam 
das Minas – campeonato de poesia falada – surgiu com o ob-
jetivo “de garantir uma vaga para mulheres na final do Slam 
BR – campeonato nacional que define um representante bra-
sileiro para disputar o mundial de poesia falada em Paris, 
na França” (MEL DUARTE POESIA, on-line). Liderado por 
Carolina Peixoto, Pam Araújo, Mel Duarte e Luz Ribeiro, o 
evento é realizado de forma itinerante, sempre no terceiro 
domingo de cada mês, dedicando-se à criação de um “espaço 
de voz e acolhimento para as minas, monas e manas”1.

De maneira geral, as competições acontecem levando 
em conta as seguintes regras: são apresentados somente 
textos autorais de até três minutos; não é permitido utilizar 
figurino e nem objetos cênicos; é permitido ler; o júri é con-
vocado na hora do evento; as notas vão de 0 a 10; e somen-
te mulheres – hétero, lésbicas, bis ou transexuais – podem 
“batalhar” (MEL DUARTE POESIA, on-line). O conteúdo 
dos textos carrega a representação de histórias reais viven-
ciadas num país de natureza patriarcal. A poesia, nesse sen-
tido, torna-se um instrumento de luta contra o machismo e 
um mecanismo voltado ao empoderamento das mulheres.

Feminismo, ações no Brasil  
e informações em rede
Podemos compreender o feminismo como uma ação política 
protagonizada por mulheres, sujeitos históricos engajados 
na transformação de sua própria condição social. Tal ação en-
globa aspectos teóricos, práticos e políticos (SOARES, 1994). 
De acordo com Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitanguy, 
o feminismo é um movimento de propósitos subversivos em 
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relação ao sistema. Para as autoras: “[...] o feminismo procu-
rou, em sua prática enquanto movimento, superar as formas 
de organizações tradicionais, permeadas pela assimetria e 
pelo autoritarismo” (ALVES; PITANGUY, 1985, p. 8).

Na condição de movimento político, o feminismo 
guarda suas origens na Europa do final do século XIX, 
com o movimento sufragista, conforme apontam Bandeira 
e Melo (2010, p. 10):

No desenrolar do século XIX as lutas libertárias 
pela conquista da cidadania ganharam vulto no 
mundo ocidental, a Inglaterra e a França foram sa-
cudidas pelo movimento pelo direito à cidadania e 
ao sufrágio universal.

No Brasil, o movimento feminista também surge atre-
lado à luta pelo direito ao voto e tem grande influência da 
atuação da bióloga e cientista Bertha Lutz. Ela, que estudou 
no exterior e voltou ao Brasil na década de 1910, notando o 
alto índice de analfabetismo entre as mulheres e a dedica-
ção dessas quase sempre apenas aos serviços “do lar”, re-
solveu, então, organizar uma associação no Rio de Janeiro. 

[...] uma sociedade de brasileiras que compreen-
dessem que a mulher não deve viver parasitamente 
do seu sexo, aproveitando os instintos animais do 
homem, mas que deve ser útil, instruir-se e à seus 
filhos, e tornar-se capaz de cumprir deveres políti-
cos que o futuro não pode deixar de compartilhar 
com ela (REVISTA DA SEMANA, 1918, p.19).

Os esforços de Bertha e suas pares, precursoras do mo-
vimento feminista no país, culminaram na obtenção do voto 
feminino e do voto secreto, instituídos pelo Decreto 21.076, 
de 21 de fevereiro de 1932. Em 1934, esse preceito foi incor-
porado à Constituição Federal (SOIHET, 2012). Na década de 
60, em função da realidade política vivenciada pelo país, as 
ações do movimento feminista esbarraram em empecilhos 
diversos. “O regime militar via com grande desconfiança 
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qualquer manifestação de feministas por entendê-las como 
política e moralmente perigosas” (PINTO, 2010, p. 17).

Segundo Sarti (1998), o Ano Internacional da Mulher, 
1975, oficialmente declarado pela ONU, favoreceu o cenário 
para o “renascimento” do movimento feminista no Brasil, 
ainda fortemente marcado pela luta política contra o regime 
militar. O movimento chega à década de 1980 como força po-
lítica e social consolidada. De acordo com Sarti (1998, p. 42):

As ideias feministas difundiram-se no cenário social 
do país, produto não só da atuação de suas porta-vo-
zes diretas, mas do clima receptivo das demandas de 
uma sociedade que se modernizava como a brasileira. 
Os grupos feministas alastraram-se pelo país. Houve 
significativa penetração do movimento feminista em 
associações profissionais, partidos, sindicatos, legiti-
mando a mulher como sujeito social particular. 

Com o avanço dos tempos, já na década de 1990, o 
movimento adota uma perspectiva mais multiculturalis-
ta, assumindo inclusive certa projeção midiática. “Raça, 
gênero, etnias diversas, classe social, orientação sexual, 
parecem ganhar espaço e tratamento digno” (SHIMIDT, 
2000). As ações feministas, de acordo com Soares (1994), 
tornaram-se mais diversas e difusas, estando um pouco 
mais ausentes “das ruas”. Tal fato acarretou o surgimento 
de uma multiplicidade de serviços, expressões e formas de 
luta, gerados por organizações de mulheres. É nesse as-
pecto, bem como nas transformações experienciadas nes-
se período histórico (a intensificação da realidade globa-
lizada, o advento da internet e o impulsionar dos aparatos 
tecnológicos e informativos), que se estendem de forma 
cada vez mais acirrada nos dias atuais, que embasamos a 
leitura desenvolvida neste trabalho.

Concordamos com o pensamento de Castells (2002) quan-
do afirma que, na Era da Informação, as fronteiras físicas 
abrem espaços para outros territórios. Há uma reconfiguração 
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da sociedade e, nesse novo espaço, a informação se torna ma-
téria-prima. Para Castells (2015), neste contexto em que vigora 
a “autocomunicação de massas”, ampliam-se as possibilidades 
de audiência, há criatividade na produção de mensagens e in-
teração entre os receptores. Conforme explica o autor, 

a transformação mais importante na comunicação 
nos últimos anos foi a transição da comunicação de 
massa para a intercomunicação individual, sendo 
esta última o processo de comunicação interativa 
que tem o potencial de alcançar uma audiência de 
massa, mas em que a produção da mensagem é auto-
gerada, a recuperação da mensagem é autodirigida, 
e a recepção e a recombinação do conteúdo oriundo 
das redes de comunicação eletrônicas são autossele-
cionadas (CASTELLS, 2015, p.29).

Segundo Castells (2015), esse cenário proporciona tam-
bém a reconstrução dos movimentos sociais, o que se dá a 
partir das vantagens proporcionadas pela internet. Seguin-
do o mesmo raciocínio, o pesquisador Bernardo Kucinski 
(2002, p. 71) também considera que o ciberespaço estabe-
lece redes que rompem com o processo vertical da infor-
mação, possibilitando a fluidez da comunicação, ligando os 
movimentos sociais. A Web, para Kucinski, se constitui em 
uma “nova e poderosa ferramenta dos libertários, dos que 
não se resignaram ao triunfo do neoliberalismo”.

O vídeo analisado nesta pesquisa, de autoria do grupo 
feminista Slam das Minas, integra, a nosso ver, esse novo ce-
nário de comunicação massiva e ideológica, em que os pre-
ceitos do movimento são postos em evidência a partir das 
nuances do audiovisual e publicados no ciberespaço de for-
ma a aliar a ética à estética, contribuindo para a formação 
de um contingente maior de receptores críticos. A análise 
proposta neste artigo, conforme já mencionado, é norteada 
pelos preceitos da tradução intersemiótica.
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A análise intersemiótica
Segundo Roman Jakobson (1969, p. 72), a tradução interse-
miótica consiste em um processo relacionado à transfor-
mação. Através dele, são interpretados os signos verbais a 
partir dos signos não verbais; quando se traduz, por exem-
plo, “[...] de um sistema de signos para outro [...] da arte 
verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura”.

Dessa forma, para o linguista, a linguagem é vista 
como experiência atrelada à cognição, podendo ser reco-
dificada, conforme as instâncias que almeja atingir. Nesse 
sentido, Jakobson nos diz: “[...] onde houver uma deficiên-
cia, a terminologia poderá ser modificada por préstimos, 
calços, neologismos, transferências semânticas e, final-
mente, circunlóquios” (JAKOBSON, 1969, p.67).

As reflexões de Jakobson são desenvolvidas no Brasil 
pelo pesquisador Júlio Plaza (2013). Plaza (2013), funda-
mentando-se na teoria de Charles Sanders Pierce, es-
tende o entendimento proposto por Jakobson, compre-
endendo que não apenas os signos verbais poderiam ser 
traduzidos para a ótica não verbal, mas também o con-
trário. Haveria, assim, a possibilidade de outros sistemas 
de signos serem convertidos a expressões verbais, o que 
atribuiria à teoria proposta certo caráter dialético.

Dessa forma, Plaza (2013) sustenta a inexistência de 
categorias estanques e passa a propor a tradução como 
processo criativo, transformador, estabelecido entre tex-
tos, algo que admite a dinâmica reelaboração de signos em 
outros de natureza diferente. Para o autor, traduzir signi-
fica retextualizar. A tradução, de acordo com Plaza (2013, 
p.1), desvincula-se do sentido de fidelidade e se aproxima 
da criação, atuando como um elo entre “passado-presen-
te-futuro, lugar-tempo onde se processa o movimento de 
transformação de estruturas e eventos”.

De acordo com Plaza (2013, p. 14), a tradução inter-
semiótica se exprime por meio do seguinte conceito: 
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tradução como prática crítico-criativa na historicida-
de dos meios de produção e reprodução como leitura, 
como metacriação, como ação sobre estruturas eventos, 
como diálogo de signos, como síntese e reescritura da 
história, quer dizer, como pensamento em signos, como 
trânsito dos sentidos e como transcriação de formas na 
historicidade. Tal campo de estudos, nas palavras do au-
tor, conserva o propósito de:

[...] penetrar pelas entranhas dos diferentes signos, 
buscando iluminar suas relações estruturais, pois 
são essas relações que mais interessam, quando se 
trata de focalizar os elementos que regem a tradu-
ção. Traduzir criativamente é, sobretudo inteligir 
estruturas que visam à transformação das formas 
(PLAZA, 2013, p. 71).

Plaza propõe uma tipologia das traduções, cons-
tituída por três categorias: a transcriação (icônica), a 
transposição (indicial) e a transcodificação (simbólica). 
De acordo com o autor, essa tipologia pode servir como 
base na verificação dos diferenciais que constituem os 
processos criativos “são tipos de referência, algumas 
vezes simultâneos em uma mesma tradução, que, por si 
mesmos, não substituem, mas apenas instrumentalizam 
o exame das traduções reais” (PLAZA, 2013, p. 79).

A transcriação ou tradução icônica atua pela simila-
ridade de estrutura. Institui analogias entre objetos ime-
diatos, produzindo sentidos a partir de aparências seme-
lhantes ao objeto de origem. Inerente à proposta estética, 
trata-se da mais complexa das formas de tradução, poden-
do ser de caráter isomórfico (formas semelhantes) ou pa-
ramórfico (formas distintas). Segundo Plaza (2013, p. 71):
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Na tradução intersemiótica como transcriação de 
formas o que se visa é penetrar pelas entranhas dos 
diferentes signos, buscando iluminar suas relações 
estruturais, pois são essas relações que mais inte-
ressam quando se trata de focalizar os procedimen-
tos que regem a tradução. Traduzir criativamente é, 
sobretudo, inteligir estruturas que visam à transfor-
mação de formas.

A segunda categoria, transposição ou tradução indicial, 
estipula certa continuidade, no todo ou em parte, face ao signo 
original, de maneira a proporcionar uma interpretação carac-
terizada a partir da experiência vivenciada pelos sujeitos.

Segundo Plaza (2013, p. 92) “essas traduções se caracte-
rizam em montagem sintática (como referência de meios) e 
em montagem semântica, como referências por contigui-
dade, isto é, ela indicia a relação de contato físico com o 
objeto, muito mais do que a transposição por invenção”. 

Por fim, a terceira categoria, denominada tradução sim-
bólica, “opera pela contiguidade instituída, o que é feito 
através de metáforas, símbolos ou outros signos de caráter 
convencional” (PLAZA, 2013, p. 93).

A tradução como processo simbólico irá determinar as 
leis de como ‘um signo dá surgimento a outro, pois o sím-
bolo é uma lei ou regularidade de futuro indefinido’, uma 
lei que governará e será materializada e que determinará 
algumas de suas qualidades, unindo o sensível ao inteligí-
vel, isto é, será uma forma significante (PLAZA, 2013, p. 94).

Seguindo o pensamento de Plaza e considerando a com-
plexidade das formas que integram o texto híbrido audiovi-
sual, compreendemos que as categorias tipológicas acima se 
complementam na medida em que realizamos uma leitura de 
caráter intersemiótico. Lembramos que, sob o entendimen-
to de Plaza (2013, p. 10-12), é preciso considerar em meio ao 
processo tradutório a relação entre os signos e os suportes 
físico-tecnológicos emergentes em cada contexto histórico. 
Tais suportes “contaminam e semantizam a leitura da histó-



241Gêneros em rede: afetos, disputas e empoderamentos

ria”, sendo imprescindível ao tradutor levar em conta todos 
os processos referentes à “revolução eletroeletrônica”. Ante ao 
exposto, pois, procedemos à apresentação da referida análise.

Manifesta: Slam das Minas
O título Manifesta: Slam das Minas2 remete o leitor à expecta-
tiva de estar diante de uma declaração pública, posta à rede 
digital por meio do agente emissor, o grupo Slam Das Minas. 
Tal fato se confirma logo em 0’2” a partir de uma tradução 
intersemiótica de caráter simbólico que se perfaz por meio 
da marca do grupo (a mão fechada, evidenciando o esmalte 
vermelho na unha do dedo polegar, associada à nomenclatu-
ra do grupo) e da linguagem verbal estetizada em grafismo 
que traz o título “Manifesta”, em efeito pulsante, que oscila 
entre as cores branca (vazada) e vermelha (preenchida).

A preocupação com a utilização da cor vermelha nos des-
perta a atenção. Trata-se de uma cor impositiva, que pode 
remeter tanto à força, intensidade e feminilidade partida das 
enunciadoras quanto à ideia de uma violência à figura da 
mulher, possível temática a ser denunciada e debatida pelo 
produto estético. Recordemos das disposições propostas por 
Pastoreau (apud GUIMARÃES, 2004, p.119) no sentido de 
que a cor vermelha pode assumir conotações distintas, re-
metendo, simultaneamente, às ideias de “crime” e “pecado”.

A performance tem início, efetivamente, em 0’04”. Em 
um cenário preto e branco, que remete à ideia do documen-
tarismo, mulheres posicionadas em círculo, de costas umas 
para as outras, iniciam, em uma espécie de coro uníssono, 
a performance da poesia: “Abra essa boca, mulher”. As qua-
tro integrantes, Carolina Peixoto, Luz Ribeiro, Mel Duarte 
e Pam Araújo, iniciam a performance, então, protagonizan-
do uma a uma, os seguintes versos:
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Fala mesmo 
Tudo que nos foi privado 
Será cobrado 
Que todas as bocas falem 
Que todos os olhos voem 
Que todos os corpos libertem-se 
Que todos existam
Nessa batalha de línguas falemos das dores dos dias 
Mas principalmente dos amores 
Que cada palavra pedra acerte o rio dos corações 
E o vidro da mente 
Quebraremos estereótipos 
Seremos livres 
Do que está por vir, somos só semente 
Duas mulheres se constituem família são duas 
mães mulheres 
Não as insultem perguntando quem é o pai 
Não sexualizem seus beijos 
Não ofereçam seus falos 
Aviso: somos falas, temos falanges 
Não nos hipersexualizem pela cor que nascemos 
vestidas 
Se as nossas saias foram levantadas na senzala  
Hoje, nós levantamos o tom 
E com o peito e memória calejados já não nos calamos 
Não mais 

Somos gritos
São mulheres 
Todas aquelas que acreditam que são 
Que de hoje em todos os outros amanhãs 
Possamos andar sozinhas 
De roupas curtas, saias justas 
Dar a buceta ou a bunda para ele ou para ele quando 
quisermos 
Que nunca mais um ou 33 pênis invadam os nossos 
sexos sem consentimento.  
Todo não é não (todas juntas) 
E ponto.  
 
Que beco nunca mais rime com medo.  
Que apressar o passo não seja necessário sempre 
que vir um macho 
Que casos como os de Eloá, Ana Carolina, Cláudia, 
Luciana, Maria da Penha sejam sempre lembrados, 
mas nunca mais repetidos.  
Que nossos gritos sejam apenas de luta, liberdade e 
gozo. (todas juntas) 
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E não duvide da nossa força 
Andamos de mãos dadas em meio a tanta ordem imposta. 
Marinheiro de primeira viagem não sabe navegar 
em nossas águas mornas.  
Pensa que reina, mas cai fácil no canto da sereia.  
 
E quando seu mar não mais caber
Aceite e deixe fluir 
Respeite e pare de oprimir 
Agora viemos pra mostrar 
Que nossa palavra não tem freio
E que as manas tem palavra engatilhada pronta 
pra disparar 
Prepare sua alma 
Do jeito que aqui entrou não mais sairá 
Força Matriz Feminina que Consta (todas juntas) 
Somos o Slam das Minas, Monas e Monstras. 
(todas juntas)

No nível discursivo os verbos, conforme se nota, externam 
uma conotação imperativa, direcionada, a princípio, a um 
interlocutor obtuso e masculino. O “recado” é lançado com 
vistas à afirmação identitária feminina que ordena e exi-
ge respeito face ao espectador masculino; que já cansada 
da opressão histórica instituída há anos, hoje se recusa à 
submissão e ao emudecimento, clamando por liberdade. 
(“E com o peito e memória calejados já não nos calamos/ 
Não mais/ Somos gritos”). A intenção da performance já é 
dita no primeiro verso. Em trocadilho que remete também à 
questão da liberdade sexual, que aqui se mostra exigência, a 
palavra se reverte em “força bélica”, que intenta a transfor-
mação social a partir da abertura das “mentes” e da quebra 
dos paradigmas conservadores, até então, hegemônicos em 
sociedade. (“Nessa batalha de línguas falemos das dores dos 
dias/ Mas principalmente dos amores/ Que cada palavra pe-
dra acerte o rio dos corações/ E o vidro da mente”).

O ato ilocutório externa também o desejo insistente, a 
partir de aliterações, anáforas e rimas, que clamam uma mu-
dança de comportamento por parte desse receptor. O modo 
verbal subjuntivo atesta tal intenção (“Que beco nunca mais 
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rime com medo/ Que apressar o passo não seja necessário 
sempre que vir um macho”). Nesse sentido, nota-se também 
a presença da intertextualidade face à poesia. O texto traz à 
memória casos de violência contra a mulher que, por meio da 
imprensa, tornaram-se muito conhecidos. (“Que casos como 
os de Eloá, Ana Carolina, Cláudia, Luciana, Maria da Penha 
sejam sempre lembrados, mas nunca mais repetidos”). 

O verso “Que nunca mais um ou 33 pênis invadam os nos-
sos sexos sem consentimento” faz-se, também, uma alusão a 
isso, especificamente, ao caso da adolescente de 16 anos, mo-
radora do Morro do Barão, Rio de Janeiro que, em 2016, fez 
uma denúncia, afirmando ter sido estuprada por 33 homens3.

Nota-se que o manifesto assume uma postura em prol da 
diversidade, da união e da liberdade feminina (“São mulhe-
res/ Todas aquelas que acreditam que são [...] / Duas mulhe-
res se constituem família são duas mães mulheres/ Que de 
hoje em todos os outros amanhãs/ Possamos andar sozinhas/ 
De roupas curtas, saias justas/ Dar a buceta ou a bunda para 
ele ou para ela quando quisermos... Que nossos gritos sejam 
apenas de luta, liberdade e gozo / E não duvide da nossa for-
ça/ Andamos de mãos dadas em meio a tanta ordem impos-
ta”); um discurso que intenta instigar e influenciar outras vo-
zes, desejando ser “semente”, cujo “tom” não admite freios.

A estética audiovisual se organiza de forma simples, de 
modo que as quatro mulheres são percebidas como porta-
-vozes de uma enunciação coletiva, representantes de um 
grupo social que vivencia os quadros narrados face à po-
esia. A percepção das luzes ao fundo do cenário ratifica a 
ideia documental e, ao mesmo tempo, remete à noção dos 
“bastidores” de um estúdio. A cada verso dito, um grafis-
mo, em vermelho (alguns poucos contornados ou com efei-
to breve, em branco), ilustra e traduz a voz performada, com 
traços despojados, lançados ao vídeo de forma intencional e 
precisa, ora simbolicamente, ora em continuidade.
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Para efeito de ilustração de nosso argumento, destacamos 
algumas ocorrências presentes no vídeo. Ressaltamos, inicial-
mente, a tradução por continuidade. Em 0’12”, por exemplo, 
durante a elocução do verso “Que todas as bocas falem”, surge 
no vídeo a imagem desenhada de um gramofone vermelho.

Figura 1: Tradução via Transposição 

Fonte: Slam Manifesta

O mesmo ocorre no tempo 0’16”, quando o verso “que 
todos os corpos libertem-se” surge traduzido pelo desenho 
de uma corrente quebrada.

Figura 2: Tradução via Transposição 

Fonte: Slam Manifesta
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Percebe-se, também, a ocorrência das simbologias. É pos-
sível ilustrar tal fato quando, por exemplo, em 0’12” diante do 
verso “que todos os olhos voem”, surge o desenho de um olho.

Figura 3: Tradução em Simbologia

Fonte: Slam Manifesta

O mesmo ocorre em 0’49” quando a voz ilocutória diz 
“somos falas, temos falanges”, surge a imagem desenhada 
dessas últimas.

Constatamos também, no audiovisual, que o corpo das 
mulheres é igualmente um espaço da simbologia. Da ves-
timenta aos adereços, todos os símbolos (brinco, colar de 
búzios, penteados) parecem remeter às origens dessas mu-
lheres. Brasileiras que reconhecem a herança africana, enun-
ciadoras, que se afirmam no vídeo, de forma não verbal, en-
quanto mulheres negras. Tal fato externa a vontade de falar 
também sobre um assunto não dito na comunicação verbal, 
essa que, prioritariamente, busca não seccionar, mas consti-
tuir um discurso gregário, contemplando todas as mulheres.

O olhar enunciador coloca-se em posição de enfren-
tamento à câmera, que, por sua vez, representa o olhar do 
espectador obtuso, a quem a voz enunciativa se dirige: um 
espectador masculino. A maquiagem suave não afeta a rea-
lidade do rosto. Os poros aparecem, o que externa, também, 
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uma vontade de veracidade partindo das enunciadoras, mu-
lheres periféricas que não se deixam tomar por aspectos da 
vaidade. Aqui poderíamos refletir, inclusive, sobre quem 
são essas mulheres-enunciadoras. Embora seja um ato de 
performance, há aqui o dialogismo que faz da estética algo 
decorrente da esfera vivencial. Percebemos nesse sentido – 
da valorização ancestral, do aspecto documental do vídeo 
–, a presença da transposição indicial, que emerge face à 
vivência de quem traduz os versos e, também, a vida.

Em 2”19, já chegando ao final da performance filmada, 
as enunciadoras mais uma vez utilizam-se do coro, em unís-
sono (“Força Matriz Feminina que Consta / Todas juntas/ 
Somos o Slam das Minas, Monas e Monstras”). Enquanto 
o verso é entoado, grafismos contornam o corpo das enun-
ciadoras, realçando seu poder de voz. Um deles, inclusive, 
desenha sobre a cabeça da mulher de pele mais escura, uma 
coroa, o que remete à noção de realeza, exaltando, mais uma 
vez, pela linguagem não verbal, o valor da mulher negra e a 
intenção de se resgatar uma identidade étnica fragmentada 
face ao processo colonizador, em anos de opressão histórica.

Considerações Finais
O vídeo Manifesta: Slam das Minas ratifica a importância do 
audiovisual veiculado nas redes sociais como instrumento 
que fortalece a ideologia dos movimentos sociais, especifi-
camente, do feminismo. 

O discurso nitidamente feminista é construído em con-
junto pela associação entre a linguagem verbal e a linguagem 
não verbal, integrando a tradução de palavras em imagens, 
traduções intersemióticas que se afinam aos argumentos 
propostos por Júlio Plaza, sobremaneira, a tradução simbó-
lica e a transposição indicial, sendo as facilidades oferecidas 
pelos meios tecnológico-digitais essenciais a isso.

A mensagem propagada pelo vídeo é notadamente de 
vigilância, um grito que se lança às redes sociais não ape-
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nas como homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de 
março), mas também como manifesto “disposto” a colocar 
todos para ouvir sobre a situação feminina contemporânea, 
exigindo a descentralização do padrão patriarcal que rege a 
sociedade e a mudança de comportamentos. O vídeo mostra 
a articulação do grupo feminista estabelecida a partir da In-
ternet. Mulheres que têm “palavra engatilhada” pronta para 
disparar por esse e outros vídeos ou mesmo em apresenta-
ções presenciais realizadas, geralmente, nas ruas dos gran-
des centros urbanos. Mulheres que pela rede podem tam-
bém conscientizar, ganhando o apoio de outras mulheres e 
ampliando a força do movimento. O vídeo que une a ética à 
estética, veiculado como campanha de uma data “especial”, 
“quebra” com os “modelos” de outras campanhas também 
realizadas nesse período, valendo-se do audiovisual como 
instrumento de luta, resistência e resgate identitário.

Notas
1. Descrição da fanpage do grupo. Disponível em: https://www.
facebook.com/SlamdasMinasSP. Acesso em: 01 mar. 2019.

2. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xLJW-
FiGYNwo

3. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noti-
cia/2016/05/ vitima-de-estupro-coletivo-no-rio-conta-quea-
cordou-dopada-e-nua.html. Acesso em: 04 abr. 2019.
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11 Som do cinema e imersão espectatorial 
em universos de precariedade

PEDRO MARRA

GISELE BERNARDES

As possibilidades imersivas do dispositivo cinematográfi-
co remetem aos primeiros filmes produzidos. Martin Loi-
perdinger (2004), em um artigo sobre Chegada de um trem 
à estação da Ciotat, trabalha a ideia de que um dos mitos 
fundadores do cinema, a saber – seu poder manipulador da 
audiência – tem base no padrão perceptivo que essa mídia 
impõe ao espectador.

Ao refutar a anedota corrente em torno do curta dos Lu-
mière – aquela em que alguns espectadores fogem desespe-
rados para o fundo da sala com medo de serem atropelados 
ao ver o trem movendo-se em sua direção – o autor assume 
que o cinema oferece uma percepção alterada do mundo em 
que vivemos e que impacta o público sob o signo de uma 
sensorialidade que remete a uma experiência fantástica1. 
Dessa forma, não se trata de entrar em pânico face à crença 
em uma imagem aterradora de um veículo que caminha em 
alta velocidade em nossa direção, mas de sentir-se imerso 
na cena cotidiana de uma estação, experiência banal que, 
modificada pelas possibilidades óticas da câmera, chama 
atenção quando deslocada para a sala de exibição.

Ao partir de um conceito de tecnologia compreendido 
como um conjunto de dispositivos técnicos agregados aos 
seus protocolos de uso, este trabalho visa a identificar modos 
de como o som no cinema favorece a imersão do especta-
dor nos mundos propostos pelo cineasta iraniano Jafar Pa-
nahi em Offside (2007) com desenho de som de Mohammad 
Reza Delpak, e pelo realizador brasileiro Adirley Queirós em 
Branco Sai, Preto Fica (2014), com desenho de som de Guile 
Martins. Ao analisarmos tais produções, privilegiando estra-
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tégias de manipulação e organização sônica, buscamos res-
ponder à seguinte questão: o cinema é capaz de imergir seu 
público em experiências de precariedade vividas por sujeitos 
subalternos, como mulheres, em uma nação fundamentalista 
islâmica, e negros, na capital de um país periférico cujas ba-
ses se fundam em um racismo institucional?

Sonoridades e imersão no cinema
No último trecho de seu artigo Quatro falácias e meia, Rick 
Altman (1992) debate a natureza sígnica do cinema, apon-
tando controvérsias acerca de seu duplo caráter de ícone e 
índice. O autor explica que por um lado o registro audiovi-
sual – por realizar-se no nível técnico a partir da exposição 
e consequente escritura de uma película sensível a variações 
luminosas para a luz e de pressão atmosférica para o som – se 
dá a partir de uma conexão indexical que confere à repre-
sentação fílmica uma contiguidade direta com aquilo que se 
representa. Essa dinâmica produz instantâneos da realidade. 
No entanto, as relações entre as qualidades das imagens e 
sons capturados e os próprios objetos presentes na película 
são icônicas, pois encerram uma semelhança a partir das for-
mas de ambos. Essa última característica permite que o pro-
duto audiovisual seja posteriormente “embelezado”, a partir 
do realce de cores, formas das imagens ou de intensidade, 
timbres e reverberações dos sons capturados.

Altman (1992) explica que apesar de tais possibilidades 
estarem presentes para o cinema desde seus primórdios, 
uma série de críticos influentes condenaram as relações 
icônicas do filme em favor de sua natureza indexical. O 
principal argumento em jogo nessa controvérsia indicava 
que o realce das imagens constituía um artifício: alterar 
posteriormente o material registrado constituiria um false-
amento da relação entre o cinema e a realidade registrada.

No entanto, nos meios fonográficos e radiofônicos tais 
operações de realce sempre foram acessadas como forma de 
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conferir clareza e volume sonoros, o que cunhou socialmente 
uma noção de alta fidelidade articulada a técnicas de escuta 
(STERNE, 2003), um espaço problemático marcado não por 
uma marcha em busca da perfeição sônica, mas pela pre-
sença de um eterno som imperfeito (DEVINE, 2013). Nesse 
sentido, tais melhoramentos não significam necessariamen-
te uma maior proximidade do registro a uma verdade obje-
tiva, mas a um efeito de realidade baseado em sonoridades 
hipersensórias, possíveis de serem empregadas com vistas a 
imergir e embalar os corpos dos ouvintes. No mundo sonoro, 
percebemos essas dinâmicas no corpo que dança embalado 
por um sistema de som capaz de reproduzir uma grande ex-
tensão do espectro audível, com reduzido mascaramento de 
frequências vizinhas e em alta intensidade.

No cinema, essa situação de sensorialidade sonora ex-
trema realça aquele caráter de percepção coletiva onírica ou 
psicótica que Benjamin (2008, p. 190) atribui à câmera. Não 
se trata, portanto, de estar diante de uma representação de 
uma realidade ausente, mas de colocar-se imerso na apresen-
tação de outro mundo que se faz presente na sala de exibição. 
O que Rick Altman perde com sua crítica à meia falácia de 
que o filme é um registro do real é que tal desconexão com 
a realidade promovida pelos meios digitais de pós-produção 
não necessariamente dessacraliza o cinema, mas possibilita 
ressacralizá-lo em outra chave na medida em que se criam 
novos mundos que são experienciados durante sua exibição.

Tal poder das sonoridades se evidencia quando passamos 
a privilegiar suas características de força vibratória, como po-
tência de se agir diretamente sobre os corpos de outros agentes; 
em detrimento de seu emprego como signo. Martin Daughtry 
(2014) aponta esse caminho em estudo sobre os sons da guerra 
no qual ressalta que neste contexto os “estímulos sensórios ata-
cam corpos embebidos em adrenalina, criando estados afetivos 
extremos de intensidade e vulnerabilidade, estímulo e degrada-
ção, agressão e medo” (DAUGHTRY, 2014, p. 25).
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O autor argumenta que as vibrações sônicas apresen-
tam um duplo caráter de força e de signo ao qual corres-
pondem recepções gnósticas ou cognitivas e drásticas ou 
hápticas. Assim, além de produzir sentidos, o mundo so-
noro produz impacto sobre os corpos, já que o som tem 
tamanho ao ocupar um espaço equivalente à área em que é 
escutado; possui massa na medida em que é percebido não 
só pelos ouvidos, mas também na/pela pele numa interface 
entre o audível e o tátil, sobretudo no que diz respeito às 
frequências graves, bem como apresenta tanto direciona-
lidade – objetivando um alvo – quanto omnidrecionalida-
de – voltando-se também a seu emissor. 

Em contextos sensíveis e audíveis extremos, como a 
guerra – com seus sons repentinos e muito intensos em 
meio ao silêncio do campo de batalha – eventos esportivos 
– onde multidões produzem uma sonoridade intensa e in-
cessante – ou o cinema – no qual o espectador se encontra 
em estado de repouso na sala escura, rodeado de caixas de 
som que ressoam em dinâmicas que vão do pianíssimo do 
farfalhar de paisagens naturais ao fortíssimo de explosões 
– tais propriedades hápticas tomam a frente em relação ao 
aspecto cognitivo dos sons, pois esses são “direcionados 
aos corpos o que lhes revela como frágeis e vulneráveis à 
violência com as quais ressoam” (DAUGHTRY, 2014, p. 32).

Em tais situações, as sonoridades colonizam os corpos 
tornando-se capazes de suspender a racionalidade dos agen-
tes e de modular suas ações de acordo com aquilo que suas 
características acústicas delineiam. Tal estado de exaspera-
ção auditiva ativa também a memória, possivelmente retor-
nando posteriormente quando sonoridades semelhantes são 
novamente acessadas. Pensar as sonoridades nesses termos 
aponta para um quadro teórico que lida com o som como 
afeto no qual os corpos imprimem e deixam-se imprimir 
efeitos uns pelos outros (THOMPSON E BIDDLE, 2013, p. 9) 
a partir de afinidades que se desenrolam entre os planos físi-
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co-químico, biológico e cultural. Nesse quadro de referência 
teórico, torna-se necessário interrogar-se não mais sobre o 
que um som significa, mas o que um som faz. As sonorida-
des possuem agência na medida em que “provêm parâmetros 
(estilísticos, físicos, convencionais) que são utilizados para 
enquadrar dimensões da experiência (interpretação, percep-
ção, avaliação, comportamento, sentimento, energia)” (DE-
NORA, 2000, p. 27). Como resultado, passam a atuar como 
um meio a partir do qual os corpos se tocam a distância, o 
que amplia a potência imersiva do cinema.

Sonoridades da precariedade
No contexto da produção cinematográfica, é comum en-
contrar profissionais da área de som que reivindicam 
maior reconhecimento de seu fazer: ao questionarem por 
que são chamados de técnicos enquanto os responsáveis 
pela confecção das imagens são denominados de direto-
res de fotografia, de arte, de produção, põem em causa 
hierarquias de saber entre as diferentes práticas envolvi-
das na realização de um filme.

Na crítica especializada e acadêmica, encontramos aná-
lises fílmicas que focam o som do filme e que se obrigam 
a relacioná-los com as imagens exibidas simultaneamente. 
No entanto, nem sempre os trabalhos que focam em as-
pectos imagéticos se impõem obrigação simétrica, ou seja, 
nem todos dedicam ao som o mesmo rigor de análise. Tais 
situações delineiam uma condição menos proeminente dos 
aspectos sônicos no âmbito cinematográfico em geral.

Assim, tomamos neste trabalho o som como um elemento 
expressivo menor na língua maior (DELEUZE E GUATTARI, 
2003, p. 38), cinematográfica, não no sentido de diminuir sua 
potência como elemento material produtor de sensorialidades 
e de sentidos nesse meio, mas no sentido político, remetendo 
a assimetrias de poder no interior de um campo do fazer ou do 
conhecimento. Deleuze e Guattari explicam que uma litera-
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tura menor se faz sobre três categorias: a desterritorialização 
da linguagem, a ligação do individual com o imediato político 
e o agenciamento coletivo de enunciação. A primeira dessas 
características remete aos percalços e limitações enfrentadas 
por uma minoria ao se expressar, o que remete à impossibili-
dade da escrita. Altman (1992) afirma que uma das falácias em 
torno da relação entre som e imagem na linguagem cinemato-
gráfica gira em torno de uma pretensa ontologia do meio que 
favorece esta em relação àquele.

Assim, cinema sem som continuaria cinema, ao passo 
que cinema sem imagem torna-se radiofonia ou fonografia. 
A persistência dessa assertiva no imaginário de realizadores 
e do público produz uma atenção reduzida aos aspectos sôni-
cos do filme, contribuindo para que os cineastas apresentem 
dificuldades em conferir certo protagonismo à sonoridade de 
sua obra. Portanto, dar aos sons o mesmo status conferido às 
imagens, remete à impossibilidade de filmar em si.

A segunda categoria definidora de uma literatura me-
nor implica que nela “todas as questões individuais estejam 
imediatamente ligadas à política. A questão individual, am-
pliada ao microscópio, torna-se muito mais necessária, in-
dispensável, porque outra história se agita no seu interior” 
(DELEUZE E GUATTARI, 2003, p. 39). Dessa forma, confli-
tos internos remetem diretamente a opressões estruturais, 
e expressar tais dimensões íntimas implica em necessaria-
mente discutir esferas coletivas que cerceiam as potencia-
lidades daquele que enuncia tais restrições. Finalmente, a 
última característica – que nos parece uma contrapartida 
da anterior – liga-se a um sujeito coletivo que se articula a 
partir da fala de uma personagem singular, de tal forma que 
aquilo que diz não remete a uma questão individual, mas a 
algo que se apresenta como condição comum a um grupo 
minorizado ao qual o enunciador se associa.

As condições de vida nesses grupos são marcadas por 
contradições e assimetrias em que se baseiam as relações 
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de poder vigentes no meio social que se traduzem em pri-
vações de naturezas diferentes – de cunho material, mas 
também de direitos como restrição de trânsito e acesso aos 
espaços públicos. Essas condições de vida injustas dificul-
tam a vida dos sujeitos de maneira individualizada, e são, ao 
mesmo tempo, compartilhadas entre a população de acor-
do com marcas e traços identitários que os une, tais como 
classe, raça ou gênero. O resultado é um estado de preca-
riedade composto não só por dificuldades, inconstâncias e 
incertezas, mas também por uma “força de vida e de pro-
dução” (HARDT E NEGRI, 2005, p. 175) levadas a cabo por 
conjuntos de práticas astutas que, a todo momento, jogam 
com as interdições impostas de forma a encontrar na ordem 
instituída do mundo brechas de atuação, ou confirmar suas 
expectativas de maneira aparente apenas para, em seguida, 
conquistar aquilo que se demanda (CERTEAU, 1994).

No cinema, algumas sonoridades dominantes são os tex-
tos enunciados pelas personagens, os ruídos que ambientam 
um espaço ou apontam a presença de objetos dentro ou fora 
de cena, ou a trilha musical – diegética ou não diegética – 
que silencia todos os outros sons e carrega emocionalmente 
uma sequência. Tal recurso, no entanto parece subordinado 
à imagem, na medida em que apontam para elementos que se 
vê ou que se quer revelar em quadro. Assim, as falas colam-
-se à corporalidade dos atores que mexem a boca, ao mesmo 
tempo em que costumam vincular-se ao desenvolvimento da 
narrativa em si ou a explicar o que acontece na história.

Os sons dos lugares e dos objetos visam a conferir ve-
racidade à imagem ou indicar a importância de algo que 
desencadeia a ação visível dos personagens. A música em 
primeiro plano pretende intensificar um estado emocio-
nal já perceptível no corpo em cena que ri, chora ou dança. 
Esse é o lugar que a linguagem cinematográfica maior cos-
tuma destinar às sonoridades. Em outro plano de escuta, 
no entanto, tomam à frente timbres e colocação de vozes e 
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das sonoridades de lugares – incluindo música. Nesse regi-
me audível, as sonoridades se singularizam umas frente às 
outras, tomam outra dimensão, na qual não apenas comple-
tam o registro audiovisual, mas – em conjunto e em pé de 
igualdade com aquilo que é visível – o constitui. Nesses ca-
sos, o foco desloca-se daquilo que o som carrega ou aponta 
para seus aspectos mais sensíveis, que permitem distinguir 
neles uma individualidade.

 É nessa dimensão que podemos pensar a forma como 
as sonoridades podem ser empregadas em uma língua cine-
matográfica menor. Ao dar ênfase a diferenças tímbricas e 
de tonalidades de vozes e objetos, a reverberações distintas 
de lugares espacialmente diversos, o realizador não só indi-
vidualiza os corpos que vibram, mas os coloca em relação. 
Tal procedimento insere neles marcas estruturais que os lo-
calizam em relações de poder. Tomados em primeiro plano, 
o caráter gutural do grito do agressor ou o registro agudo 
e até esganiçado do choro da vítima; o som magro de um 
rádio de pilha ou cheio e imersivo de um fone de ouvido de 
qualidade. Este trabalho sônico inscrito na película encon-
tra possibilidades de ressoar no corpo dos espectadores. Ao 
produzir tais vibrações em simpatia, harmonizações, sin-
cronias ou disrupções, o som, como discutido anteriormen-
te, atua diretamente sobre os corpos de quem experiência 
esse cinema, produzindo um agenciamento coletivo ao qual 
filme e público se agregam em bloco.

Os filmes que analisamos neste artigo utilizam-se desse 
potencial afetivo das sonoridades e o manipulam com vistas 
a exacerbar sua sensorialidade e imergir seus espectadores 
nos mundos precários que exibem. Precariedade, aqui, apa-
rece num duplo sentido. Remete aos sons que configuram 
auditivamente os territórios que ocupam, ou que configu-
ram as práticas culturais que visam enfrentar situações de 
assimetria. Mas também se liga aos modos de exibição das 
hierarquias em jogo e das criatividades dos sujeitos subal-
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ternos. Finalmente, tais obras oferecem um emprego da 
banda de som de maneira pouco usual no cinema, e, por 
isso, inventiva ela própria.

Vozes femininas e sons extremos das 
arquibancadas
O primeiro aspecto sonoro a se notar na construção da in-
terdição feminina no filme Offside é a forma como as mu-
lheres que tentam adentrar de maneira proibida o estádio 
onde acontece o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo 
são identificadas pela qualidade tímbrica de suas vozes. Na 
sequência inicial, um rapaz em um ônibus a caminho da par-
tida percebe um torcedor diferente dos demais. Vestido com 
roupas masculinas largas e um boné preto que cobrem todo 
o corpo, esse passageiro não canta, ao contrário dos outros 
presentes. O jovem percebe que se trata de uma garota dis-
farçada – seu silêncio a denuncia. Ao chegar ao estádio, ela 
aborda um cambista que percebe pelo timbre de voz que a 
compradora é uma mulher. Contrariado, o homem vende os 
bilhetes por um preço muito acima do cobrado de torcedo-
res homens. A garota parte em sua tentativa de adentrar as 
arquibancadas. No percurso, observa os artifícios utilizados 
por outras mulheres para enganar a vigilância. Algumas con-
seguem. A personagem que acompanhamos, contudo, não. 
Ao ser abordada por oficiais que a revistariam, a garota pede 
– com seu timbre habitual – que os homens não a toquem. 
Ela tenta fugir em vão, é detida e encaminhada para uma 
área onde outras garotas também estão presas.

Todas as mulheres detidas até o momento possuem tim-
bre agudo. Conversam em um tom de voz arrebatado, cho-
roso, de lamentação. Suas vozes contrastam com as dos po-
liciais, que não são necessariamente graves: apresentam um 
registro médio agudo e uma colocação anasalada e gritada 
que lhes confere certa agressividade aos ouvidos – os poli-
ciais parecem ao mesmo tempo brutos, débeis e imbeciliza-
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dos. Surge então uma nova detenta que caminha com passos 
firmes e irônicos. Sua voz está no mesmo registro de frequ-
ência que a dos soldados. Tanto que o guarda que vigia as 
moças presas inicialmente não reconhece nela uma mulher.

Em ensaio sobre a questão do gênero do som, Anne 
Carson (1992), a partir de exemplos variados extraídos da 
literatura, de casos clínicos psicanalíticos e da mitologia 
grega e romana, desenvolve a ideia de que é possível extrair 
julgamentos acerca das pessoas a partir do som que produ-
zem. Assim, a qualidade e o uso da voz permitem que sejam 
identificados traços de caráter e sanidade dos sujeitos, mas, 
sobretudo, de seu gênero.

A autora afirma que enquanto as vozes masculinas pos-
suem a virtude da sophorosyne, caracterizada por prudência, 
moderação, temperança e autocontrole, as vozes femininas 
só apresentam tais características quando manifestam obe-
diência ao masculino. Caso contrário, denotam um caráter 
monstruoso e exaltado, manifesto como choro e timbres es-
tridentes. Essa dicotomia vocal expressa nos aspectos sen-
síveis das sonoridades que carregam as palavras materializa 
em vibrações as restrições que sofrem as mulheres em uma 
sociedade machista e cisheteronormativa como a iraniana. 
Aqui, “parece que a voz se mantém no eixo de nossos laços 
sociais, e que as vozes são a textura mesma do social, assim 
como o núcleo da subjetividade” (DOLAR, 2006, p. 14). 

No entanto, a presença de uma personagem feminina 
que não fala “como mulher” não só borra a normatividade 
de gênero exposta no filme, mas remete ao próprio estado 
de espírito destas mulheres em um momento que as deixa 
à flor da pele: burlar leis injustas do país, ser pega em fla-
grante em seu delito, encontrar-se tão perto de seu objeti-
vo, porém sem concretizá-lo. Privadas de assistir ao jogo, 
elas ainda assim escutam a volumosa vibração dos torcedo-
res que gritam, cantam e torcem. Esse fato as deixa ansiosas 
em saber o que se passa dentro de campo. Assim, a sen-
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sorialidade extrema da multidão aguça o timbre estridente 
e o tom melancólico de suas vozes. Elas falam assim não 
porque seu gênero determina, mas porque a situação pede.

O caráter excessivo das vozes das garotas é dirigido aos 
policiais e os irrita; as vozes desses tornam-se também cada 
vez mais exacerbadas nas características sônicas que lhes 
confere agressividade. A fim de calá-las, os oficiais cedem 
a algumas das vontades das prisioneiras. Primeiro come-
çam a narrar os eventos em campo, depois de as mulhe-
res pedirem insistentemente para saber como a partida se 
desenrolava. Em seguida, uma das meninas demanda ir ao 
banheiro, o que consegue com um tom de voz choroso e 
desesperado (Figura 1).

Figura 1: Torcedora choraminga a soldado para  
que conte os acontecimentos do jogo.

 

 
 

Figura 2: Torcedoras vibram com narração de soldado  
sobre os acontecimentos do jogo. 

 
Fonte: Cenas do filme Offside 
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No caminho rumo à punição na sede da Patrulha do Ví-
cio, as prisioneiras, visando a acompanhar o final da par-
tida, dirigem uma verdadeira algazarra aos soldados para 
fazê-los ligar o rádio. Um dos oficiais cede novamente aos 
desejos das garotas e se esforça em consertar o aparelho de-
feituoso. Atentas ao desenrolar do jogo, as mulheres abai-
xam o tom e se acalmam. Quando a disputa termina e o Irã 
é classificado para a Copa do Mundo seguinte, o veículo se 
vê preso pela multidão ruidosa que sai às ruas para festejar. 
Contagiados pelo som celebratório intenso, todos deixam a 
viatura e juntam-se à comemoração.

O que se percebe nessas passagens acima descritas 
é a modulação do ânimo das prisioneiras pelas intensi-
dades e vibrações coletivas extremas da prática esporti-
va. Enquanto prevalece uma sensorialidade extrema, as 
prisioneiras são arrebatadas por afetos incontroláveis 
agenciados pelo esporte e soam também de maneira 
exacerbada (Figura 2). Assim que aspectos cognitivos 
dominam as sonoridades – o rádio narrando o jogo – as 
mulheres se acalmam. Aqui, é a voz exaltada feminina 
dirigida aos soldados que funciona como uma arma para 
a conquista daquilo que as mulheres pretendiam. Está 
em jogo não a voz sedutora da sereia a ludibriar homens 
virtuosos, mas a voz desmedida e coletiva de “monstru-
osas” garotas em grande estado de excitação a dobrar 
soldados embrutecidos.

Finalmente, outra questão se coloca: pode um filme 
dirigido por um homem proporcionar uma experiência 
eminentemente feminina? Uma resposta positiva fácil 
seria levar em conta que Jafar Panahi utiliza atrizes não 
profissionais íntimas do universo futebolístico, abrin-
do-se para o acaso ao realizar as filmagens durante o 
evento esportivo, como em um documentário com per-
sonagens fictícias2. No processo, cria um mundo entre o 
sonho e a realidade, no qual mulheres dobram homens 
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imbecilizados com o poder de sua voz. No entanto, pre-
ferimos focar o impedimento às iranianas de realizar 
filmes em seu país natal. Dessa forma, aquilo que pode-
ria atentar contra um lugar de fala, explicita as especifi-
cidades restritivas da mulher iraniana a quem é vedada 
qualquer forma de expressão que não seja aquela que 
implica obedecer ao gênero masculino. Trata-se, por-
tanto, de um dispositivo de exibição da interdição femi-
nina em toda a sua crueldade e misoginia.

Som, estado e violência em Branco sai, Preto fica
A partir de uma situação real, na obra Branco Sai, Preto 

Fica é construída uma ficção científica documental acerca 
das privações de mobilidade a que estão submetidos seus 
personagens. O filme acompanha o reencontro do rapper 
e DJ Marquim da Tropa e do mecânico de próteses Sartana 
(Cláudio Irineu Shokito). Ambos trazem no corpo marcas 
de uma batida policial ocorrida num baile de black music 
em 1986, o Quarentão, que afetou seus corpos e subjetivi-
dades permanentemente. O primeiro usa cadeira de rodas, 
e o segundo tem uma das pernas amputadas. A história dos 
dois é investigada pelo detetive Dimas Cravalanças (Dilmar 
Durães), viajante do tempo vindo de um futuro no qual “a 
vanguarda cristã assumiu o poder”, com a missão de encon-
trar provas para o processo judicial 095000666/2070 e, as-
sim, incriminar o estado brasileiro por “crimes cometidos 
contra populações negras e periféricas”.

A presença do Estado, cujos serviços básicos estão au-
sentes nas regiões urbanas mais pobres, se impõe sono-
ramente na narrativa por meio de sirenes, helicópteros, 
mensagens governamentais e toques de recolher que com-
põem o filme. Contudo, suas fontes sonoras nunca são re-
veladas pela câmera. Esses sons têm um caráter invasivo e 
se apoderam das sonoridades públicas e privadas, afetando 
negativamente os personagens e acentuando a atmosfera 
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distópica que paira sobre o território da antiga Ceilândia, 
vitimizada por um apartheid militarizado. Desse modo, a re-
pressão estatal é materializada precisamente sob condições 
extremas de violência, às quais populações precarizadas 
estão sensorialmente indefesas. O emprego de sonoridades 
ominidirecionais, “grandes” e “enérgicas”, dotadas de mas-
sa e peso suficientes para afetar e estremecer a matéria dos 
corpos, faz analogia à pressão sonora do helicóptero que, 
como nos conta Marquim, fez vibrar as paredes do baile 
numa fatídica noite. Tal situação remete a campos de ba-
talha, nos quais se constitui um invólucro totalitário que, 
ao instaurar sonoramente medo e vulnerabilidade sobre o 
território, o torna mais suscetível ao controle. Conforme 
argumenta Daughtry (2014, p. 30), “os sons mais altos supe-
ram todas as tecnologias auditivas móveis. Você deve estar 
cercado por estaleiros de concreto, ou quilômetros de dis-
tância, para escapar deles”.

Para caracterizar a precariedade da vida cotidiana, o 
diretor dispõe de sons agressivos de maquinários antigos 
e improvisados. A casa de Marquim é bastante gradeada e 
protegida por câmeras de segurança. O acesso é dado por 
um elevador extremamente ruidoso e adaptado a uma ca-
deira de rodas. Situado no primeiro plano sonoro, seu som 
enferrujado é amplificado de modo a tornar-se um dos pi-
cos de dinâmica do filme. A ausência de elipses nas ações 
do percurso em que ele se locomove entre a saída do carro 
e o interior de sua casa intensifica as particularidades tem-
porais e rítmicas da mobilidade dos corpos de pessoas com 
deficiência. Assim, o impacto sensorial se dá na medida em 
que o volume e duração exagerados se propõem a aproxi-
mar o espectador da experiência corpórea vivida pelo per-
sonagem nas suas dimensões sonora e temporal.

Sartana também está frequentemente imerso em tra-
quitanas e sucata tecnológica passível de reaproveitamento. 
Para utilizar uma perna mecânica de segunda mão, ele recor-
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re ao serviço de um hacker que reconfigura o sistema de reco-
nhecimento da prótese para adaptá-la ao corpo de seu novo 
proprietário. Para isso, é preciso “escaneá-lo” numa oficina 
bastante improvisada, porém dotada de tecnologia avança-
da, cujos softwares falseadores de registros são reconhecidos 
pelo espectador familiarizado com downloads ilegais e seus 
processos de instalação. Perto dali, dentro de uma nave-con-
tâiner titubeante, perambula Dimas Cravalanças na busca do 
paradeiro dos demais protagonistas (Figura 3). Este se envol-
ve em um mundo particular, no qual luta batalhas aparente-
mente imaginárias. Nestas situações, escutamos tiros prove-
nientes de armas a laser que ele não segura, remontando uma 
batalha simbólica que se materializa no extracampo.

No subsolo de sua casa, Marquim mantém uma espécie 
de rádio pirata-bunker-oficina (Figura 4). É nesse ambiente 
que o rapper e DJ nos introduz na história, reconstituindo 
carinhosamente a experiência no último baile que frequen-
tou no Quarentão. Fotos antigas nos transportam àquele 
tempo, enquanto um beat de funk dos anos 1980 cadencia 
o fluxo de suas lembranças. No improviso de um MC, ele 
reencena o episódio conforme a batida. A entonação doce 
e sussurrada de sua voz revela o forte vínculo afetivo com 
as lembranças do lugar. Embalados pela música de fundo 
escolhida, acompanhamos a fala ritmada e imergimos mu-
sicalmente no fluxo agradável de sua memória. Ele narra 
os passos de um dançarino a caminho do baile, relembra 
os amigos encontrados na fila da bilheteria e descreve a 
chegada à pista de dança, até que ele diz: “Tá acontecendo 
alguma coisa...”, “Ih, os pé de bota tão na área!”. Um gesto 
retira a agulha do vinil. Silêncio. Ouvimos um estouro, ca-
chorros latindo e um helicóptero se aproximando. Ambos, 
espectador e personagem, somos surpreendidos por ruídos 
externos àquela atmosfera agradável até então.
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Figura 3: Dimas Cravalanças, o detetive do futuro. 

 
Figura 4: Marquim da tropa em  sua rádio.

 
 
 

 
 

Fonte: Cenas do filme Branco Sai, Preto Fica

A rádio de Marquim também nos apresenta o som 
como uma forma vital de expressão e comunicação ca-
paz de conferir certa fluidez à sociabilidade em meio à 
rigidez dos espaços urbanos. Suas mensagens causam 
fissuras na atmosfera militarizada instituída pelo “cen-
tro” na forma de ordens estatais difundidas sonoramen-
te. Desse modo, se o Estado coloniza um espaço sonoro, 
a rádio clandestina também o faz, se colocando não ape-
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nas como ranhura discursiva na estrutura, mas também 
como a propagação de memórias, afetos e nostalgia, tor-
nando possível a conexão entre os demais personagens 
que também a escutam.

Num dado momento, Marquim comenta o incômodo 
gerado por ruídos intrusivos que destoam do habitual 
ambiente sonoro composto pelos sons da vizinhança. 
Contudo, a julgar pela predominância de prolongadas 
ações triviais e cotidianas dos personagens, trata-se de 
um filme relativamente silencioso. A duração de tais 
trechos acentua o contraste em relação aos conjuntos 
de sonoridades intensas que presentificam a interven-
ção armada do estado em regiões periféricas. No con-
texto brasileiro, isso pode ser interpretado como uma 
possível alusão ao terror e apreensão gerados durante 
os silenciamentos de guerra instaurados pelas ostensi-
vas ações policiais nas favelas.

Tanto os protagonistas quanto o próprio diretor são ou foram 
moradores de Ceilândia, onde frequentavam os bailes do Qua-
rentão nos tempos de juventude. Por isso, os sons e músicas em-
pregados no filme também remetem a um conjunto de experiên-
cias acústicas de dimensões externas à narrativa, e entrelaçadas 
à experiência real vivida por aqueles que corporificam a história.

Saciando nossa curiosidade por imergir numa Brasília 
(ainda mais) futurista, com suas fronteiras de raça e classe 
explicitadas, é Marquim quem nos conduz pelo entorno da 
cidade distópica. No seu carro adaptado, contorna a imen-
sidão dos horizontes abertos, secos e avermelhados, per-
correndo largas rodovias em meio a amplos descampados, 
até retornar ao bairro em que reside. Nesses percursos, as 
personagens coletam “munição” para alimentar uma espé-
cie de “bomba sônica” a fim de levar a cabo seu plano de 
vingança para explodir o centro da capital federal e mudar 
o curso da história. Munidos de gravador e microfone, Mar-
quim, Sartana e DJ Jamaika recorrem a todo tipo de sono-
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ridades que caracterizam a Ceilândia, revelando, inclusive, 
os processos de captação de som e mixagem utilizados no 
filme. Assim, anúncios de vendedores ambulantes, o am-
biente do aglomerado de pessoas circulando no mercado 
central, a Dança do Jumento, o rap de Dino Black, entre ou-
tras camadas sonoras são aglutinados numa massa enérgica 
e ruidosa, dotada de toda a tenacidade dessa diversidade 
de expressões culturais marginalizadas. A explosão eletro-
acústica da bomba sonora, em sua força material e simbó-
lica, se apresenta diegeticamente como materialização de 
um ato político capaz de reconfigurar fronteiras historica-
mente consolidadas. Impõem-se, assim, como gesto de re-
volta à altura do terrorismo de Estado.

Considerações finais
Neste estudo, ouvimos e constatamos a cuidadosa atenção 
dada à cartografia sonora dos ambientes retratados em 
Offside e Branco Sai, Preto Fica. Concluímos que, em am-
bos, os sons possuem centralidade narrativa, conduzem o 
envolvimento e as ações dos personagens, entrelaçam-se 
à memória dos mesmos e se apresentam ressignificados a 
partir de inovadas proposituras. Desse modo, ao explorar 
a multidimensionalidade do som, as narrativas são capazes 
de construir e endossar discursos de resistência política no 
nível do corpo, da identidade, do território e da memória.

Por meio do trabalho sonoro de Offside, o cinema pro-
porciona a possibilidade de acessarmos a experiência de 
interdição vivida pelas mulheres iranianas. Junto a elas, 
somos impedidos de acompanhar a partida de futebol que 
está disponível ao espectador somente a partir dos sons da 
arquibancada que chegam volumosos, enormes e pesados. 
O que as arrasta para a partida, as aflige com relação ao 
resultado e as iguala aos torcedores homens é à intensidade 
sônica da multidão. Suas súplicas chorosas de poder assis-
tir a partida, recolocam o público nessa experiência de im-
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pedimento, não importa o partido que tomemos. Ansiosos 
como as torcedoras detidas, somos também interditados de 
acompanhar o que se desenrola em campo. Irritados com a 
voz aguda, estridente e sentimental das garotas, os espec-
tadores compactuam com os policiais e também interditam 
o futebol às torcedoras daquele país. Assim, o dispositivo 
fílmico insere o público no centro mesmo da lei patriarcal 
do país do Oriente Médio e exige dele um posicionamento 
que se dá no campo da afetividade.

Já em Branco Sai, Preto Fica, os corpos, assim como os 
territórios, são geografias amputadas pela força do Estado. 
Corpos que, ao terem sua mobilidade impedida e sua dança 
confiscada, resistem na medida em que encontram novas 
possibilidades de se expressarem ocupando e compondo 
espaços de resistência, entre eles, o espaço sonoro. Assim, 
é possível perceber uma teia de disputas políticas em meio 
a experiências acústicas vivenciadas pelos personagens do 
filme, são elas: o baile do Quarentão, por si só, um território 
acústico de convívio, lazer e expressão; a onipresença intru-
siva das sonoridades emitidas por mecanismos de controle 
estatais materializando no extracampo um invólucro diegé-
tico totalitário; a rádio clandestina, enquanto trincheira so-
nora propagadora de afeto, nostalgia e unidade; e, por fim, 
a bomba eletroacústica remetendo aos limiares da potência 
sonora em sua força material, mas também como elemento 
desestabilizador de fronteiras sociais e geográficas.

Assim, em um cinema menor que entrelaça ficção e do-
cumentário, no qual atores não profissionais encenam situ-
ações que evidenciam seus artifícios para resistir e burlar a 
precariedade, ambos os diretores contam com a matéria so-
nora para expressar o indizível, seja ele o amor das mulhe-
res pelo esporte e as interdições ao gênero feminino no Irã, 
ou ainda maneiras lúdicas e concretas pelas quais homens 
negros brasileiros resistem e são afetados pelo racismo es-
trutural e institucionalizado.
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Notas
1.   O termo usado por Loiperdinger em seu artigo é hiper-
realismo. Contudo, cremos que o conceito é inadequado 
para a tese que o autor defende, pois, em sua argumentação 
traz depoimentos acerca do filme dos Lumière que eviden-
ciam como seus espectadores contemporâneos o percebiam 
como uma pálida reprodução da realidade. De que maneira 
uma reprodução que estaria aquém do real vivido poderia 
ser hiperreal, e, portanto, mais real que a realidade? Os 
depoimentos acessados por Loiperdinger, no entanto, en-
fatizam a sensação de movimento e de tridimensionalida-
de provocadas pelo filme e que lhe permitem caracterizar 
a realidade filmada como fantástica, nos termos de Susan 
Sontag (1996). Por isso, neste artigo, preferimos trabalhar o 
termo sensorialidade.

2.   Informações obtidas em entrevista com o diretor. Dis-
ponível em: https://www.opendemocracy.net/artsFilm/off-
side_3620.jsp. Acesso em: 05 jul. 2017.
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Formação artística na indústria  
dos videogames: o lugar das minorias

SÂMIA PEDRAÇA

Há algumas décadas, diversos pesquisadores vêm se de-
dicando ao tema da representação social em videogames, 
e, principalmente, a apontar os erros dessas representa-
ções e a falta de uma política mais inclusiva de diferentes 
segmentos da sociedade nesses universos virtuais (GRAY 
et al., 2018; LEONARD, 2003; LEONARD, 2006; SHAW, 
2012; SHAW, 2014; WILLIAMS et al., 2009). A estereoti-
pização étnica das personagens femininas e LGBTQIA+ 
são lugares comuns na mídia de maneira geral, mas em 
especial nos videogames. Criados e amadurecidos num 
contexto branco, masculino e excludente, o jogo digital é 
o fruto de uma concepção de tecnologia voltada ao uni-
verso heteronormativo.

Historicamente, mulheres foram apagadas no campo 
do desenvolvimento tecnológico computacional, e seguem 
tendo suas contribuições esquecidas, ignoradas ou me-
nosprezadas de maneira geral (JENSON; CASTELL, 2010). 
Fruto de um universo marcado pela masculinidade, não é 
de se estranhar que o videogame, especialmente os de am-
biente multiplayer on-line, seja incisivamente hostil e tóxi-
co ao que não é o seu igual, seja em relação a gênero, etnia 
ou sexualidade. Campanhas de difamação nos moldes do 
#Gamergate1 são exemplos bem contundentes de como 
a misoginia e a intolerância sexual e étnica se espalham 
e se cristalizam nas comunidades gamers. Mesmo com o 
aumento do consumo de videogames pelas comunidades 
de negros, mulheres2 e LGBTQIA+, a indústria insiste em 
produzir representações distorcidas, seja na quantidade 
de indivíduos de um determinado segmento social, seja na 
qualidade de suas imagens ou caráter.
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Atualmente, existe um grande volume de estudos com 
capacidade de informar adequadamente agentes externos à 
academia sobre tais questões. Contudo, esses trabalhos pa-
recem continuar isolados dentro das universidades. Embo-
ra a indústria de videogames tenha reconhecido o problema 
e ampliado o espaço de discussão acerca de tópicos como 
inclusão e diversidade em seus eventos3, os jogos eletrôni-
cos, em geral, continuam falhando mais do que acertando 
nesse quesito. Ao passo que a indústria nos agraciou com 
uma nova e mais acurada figura da personagem Lara Croft, 
no reboot da série Tomb Raider (2013), e tenha nos colocado 
na pele de personagens como Aloy, em Horizon Zero Dawn 
(2017); Maxime e Chloe, em Life is Strange (2015) e Life is 
Strange: Before the Storm (2016); e Bayek, em Assassin’s Creed 
Origins (2017), essa mesma indústria também nos colocou 
de frente com o racismo e o sexismo reproduzido em Grand 
Theft Auto V (2013); com a falta de sensibilidade dos desen-
volvedores de Assassin’s Creed Unity (2014), que deram aos 
seus jogadores a possibilidade de colaboração simultânea 
com quatro personagens principais, mas nenhuma mulher 
no elenco; e com o mundo masculinizado (e branco) da se-
gunda guerra mundial em Sniper Elite 4 (2017). Além disso, 
essa mesma indústria nos ofereceu apenas uma figura, ana-
tomicamente deformada e altamente sexualizada, em quase 
todos os jogos da série Tomb Raider, entre 1996 e 2008.

Na tentativa de entender as possíveis razões para a in-
dústria dos jogos seguir cometendo deslizes em retratar a 
diversidade social, este estudo se dedica a observar uma 
etapa anterior ao processo de produção dos videogames em 
si: o treinamento dos desenvolvedores, mais precisamente 
por meio de plataformas alternativas de formação individu-
al. Atualmente, num contexto de ensino a distância consoli-
dado, existe uma grande variedade de cursos on-line (video-
aulas, tutoriais, workshops em modalidade gravada e ao vivo, 
de curta ou longa duração, e com acesso limitado ou ilimi-
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tado ao conteúdo) que permitem aprender, a qualquer hora 
e em qualquer lugar, todas as etapas de desenvolvimento 
de um jogo, desde a criação da arte até a programação da 
lógica computacional, passando pela elaboração de níveis 
de dificuldades de cada fase. Como entusiasta de escultu-
ra digital e estudante de alguns desses métodos de ensino 
on-line, comecei a notar certa peculiaridade no ensino de 
modelagem digital, particularmente no ensino de anatomia 
em sua distinção feminina ou masculina, ou mesmo na cria-
ção de personagens. Os julgamentos de valor estético são 
intrigantes ao definirem a postura do modelo e as formas 
como são explorados gestos e movimentos para torná-lo vi-
sualmente interessante.

Esses pequenos detalhes de julgamento estético di-
recionaram a atenção deste estudo para a observação da 
tipologia presente no conteúdo desses cursos e tutoriais 
on-line e de como promovem ou não a inclusão de dife-
rentes segmentos da sociedade. Assim, esta investigação 
traz a análise de uma amostra de 381 cursos, tutoriais e 
workshops on-line dentro do universo amplo e variado que 
aborda o ensino de escultura digital, mais especificamen-
te no que tange à criação de personagem e estudo de ana-
tomia, ofertados pelas plataformas Gumroad4, Game Art 
Institute5, CG Master Academy6 e Udemy7. O objetivo foi 
mapear a tipologia aplicada a imagens usadas para enco-
rajar potenciais estudantes a consumir o curso/tutorial. 
Este estudo lança mão dos Estudos Culturais como pers-
pectiva teórica de análise dos resultados levantados pela 
coleta de dados, visando a compreender o possível impac-
to dos treinamentos de futuros desenvolvedores de jogos 
no contexto da representação social em videogames.

A primeira seção deste trabalho oferece uma breve re-
visão de literatura referente à questão da representação de 
grupos sociais minoritários, em particular as personagens 
femininas, em jogos eletrônicos, como forma de contextua-
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lização e consolidação do problema. Há ainda uma exempli-
ficação demonstrando constantes falhas e eventuais acertos 
em retratar tais segmentos sociais nos videogames. A seção 
seguinte apresenta a metodologia, os dados e o desenvolvi-
mento analítico realizado no estudo. Por fim, apresentamos 
uma breve discussão sobre o poder da cultura social con-
solidada dentro de uma sociedade estratificada nos moldes 
patriarcal, branco e heteronormativo.

Revisão de Literatura
A cobrança por uma melhor descrição de grupos minori-
tários da sociedade nos videogames se intensificou muito 
nos últimos anos, considerando que o debate já existe há 
algumas décadas. Muitos pesquisadores discutiram a ques-
tão de representatividade social por diversas perspectivas 
e metodologias: da quantitativa à qualitativa (BEHM-MO-
RAWITZ; TA, 2014; LYNCH et al., 2016; GRAY, 2020); da 
falta de representatividade à representação estereotipada; 
fazendo intersecção entre gênero, raça e sexualidade, cujos 
estudos transcendem a aparência das personagens ide-
alizadas pelos videogames, passando pelo tipo de caráter 
disseminado entre determinado grupo social e chegando 
aos impactos dessas representações no cotidiano da vida 
real (WADDEL et al., 2014; BEHM-MORAWITZ, 2017; 
MALKOWSKI e RUSSWORM, 2017).

Lynch et al. (2016), por exemplo, descobriram por meio 
de sua investigação histórica que o aumento da capacidade 
computacional contribuiu consideravelmente para a sexu-
alização de personagens femininas, ao passo que o aumen-
to da audiência feminina tende a promover a diminuição 
desse tipo de descrição. Esse estudo também mostra que 
em relação a gênero de jogos, os jogos de luta (fighting ga-
mes) oferecem mais personagens sexualizadas do que Role 
Playing Games (RPGs) e, ainda, que em uma quantidade 
considerável de jogos as personagens principais são menos 
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sexualizadas do que personagens secundárias. Outras in-
vestigações demonstram que a estereotipização de negros 
e asiáticos reforça estigmas contra esses grupos sociais en-
tre a população jovem branca (BEHM-MORAWITZ; TA, 
2014; BEHM-MORAWITZ; HOFFSWELL; CHEN, 2016). 
Waddel et al. (2014) revelaram que mesmo com a possibi-
lidade de customizar personagens nos Massive Multiplayer 
On-line Role Playing Games (MMORPG), inclusive definindo 
o gênero e a etnia, a maioria dos jogadores segue a estéti-
ca do personagem padrão oferecido pelos desenvolvedores, 
geralmente um homem branco, de porte heroico, e em sua 
maioria heterossexual. O mesmo estudo aponta ainda que 
personagens não humanos apareceram com maior frequên-
cia do que personagens femininas ou não brancas, no recor-
te de tempo usado pela pesquisa.

Em relação à intersecção entre gênero e etnia, Behm-
-Morawitz (2017) revela em seu estudo que mulheres bran-
cas são retratadas de forma mais atraente e sexualizada do 
que mulheres de outros grupos étnicos – à exceção das asi-
áticas do leste, cuja representação entrega em si uma alta 
carga sexual e exótica. Segundo ela, a definição do corpo 
branco como objeto de desejo serve apenas como fortale-
cimento do padrão de beleza vigente. Essa pesquisa apon-
ta ainda que, no caso de personagens homens, os negros 
são na maioria das vezes representados como criminosos 
e esteticamente menos atraentes do que homens brancos, 
enquanto asiáticos seguem o estereótipo do “mestre de 
artes marciais”. Mais recentemente, os estudos vêm se ex-
pandindo para o contexto de streaming e a modalidade de 
e-sport. Kishonna Gray (em livro em fase de publicação) dis-
cute identidade negra e suas interseccionalidades no mun-
do dos jogos digitais, incluindo seus ambientes de exibição 
ou competição. Para ela, a cultura gamer é um projeto racial 
no qual as dinâmicas sociais são mensuradas em relação 
ao jogador padrão: o homem branco. Logo, nesse ambiente 



279Cenários e Personagens – construção e desconstrução de estereótipos

opressor, raça e também gênero se tornam experienciados 
em níveis micro (identidade individual) e macro (identidade 
coletiva) na formação das estruturas sociais.

Esses são apenas alguns exemplos dentre as muitas pes-
quisas envolvendo o tema aqui tratado, e uma forma de de-
monstrar a necessidade de um questionamento contínuo das 
decisões e escolhas da indústria de videogames ao lidar com 
a representação de grupos minoritários ou marginalizados 
da sociedade. Afinal, os jogos eletrônicos têm uma relação 
intrínseca com a cultura em seu espectro mais amplo e re-
presentação é algo intimamente ligado a preconceitos histó-
ricos e culturais (MALKOWSKI e RUSSWORM, 2017). Não 
é incomum que a indústria apele para diversas justificativas 
para remediar sua permanente aderência a uma padroniza-
ção estética, incluindo obstáculos de cunho técnico.

É inadmissível, por exemplo, que estúdios do porte da 
Ubisoft respondam às críticas sobre a falta de uma perso-
nagem feminina entre os quatro personagens disponíveis 
na versão coop8 do jogo Assassin’s Creed Unity, lançado em 
2014, alegando que personagens femininas demandam mais 
tempo para serem animadas devido a complexidades ine-
rentes ao gênero. Tal justificativa foi imediatamente des-
mistificada por alguns artigos publicados em sites de no-
tícia especializada em videogames (HANDRAHAN, 2014; 
HENRY, 2014). Aparentemente, a empresa francesa se mos-
trou sensível às críticas e, na sequência, em Assassin’s Creed 
Syndicate (2016) os jogadores tinham como protagonistas 
um casal de irmãos gêmeos, com uma alternância de con-
trole entre eles. Outros jogos do mesmo estúdio (Assassin’s 
Creed Origin, 2017; Watch Dogs 2, 2016; Tom Clancy’s: The Di-
vision, 2017) vêm oferecendo alguma variedade em termos 
étnicos em seus protagonistas, porém, na maior parte dos 
casos, continuam priorizando o gênero masculino – embora 
haja a possibilidade de customização de etnia e gênero em 
alguns desses jogos. A Ubisoft apresentou na última edição 
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do Electronic Entertainment Expo (E3), em junho de 2019, o 
trailer de Watch Dogs Legion, que apresentou grande varie-
dade étnica e um número maior de mulheres. Há inclusive 
uma mulher senil como parte do elenco9. O jogo estava com 
lançamento previsto para março de 2020, a Ubisoft anun-
ciou em fevereiro o adiamento de Watch Dogs Legion sem 
apresentar uma nova data de estreia.

Apesar do destaque dado à Ubisoft nessa exemplificação 
do comportamento da indústria em relação à representação 
de minorias sociais, o estúdio não está isolado. A estereoti-
pização ou falta de representatividade de grupos marginali-
zados é uma constante na indústria de desenvolvimento de 
jogos eletrônicos, como vimos na breve abordagem de pes-
quisas dedicadas ao tema nessa seção. Há de se reconhecer, 
todavia, o esforço de alguns estúdios, inclusive da própria 
Ubisoft, em oferecer representações mais coerentes com a 
diversidade social existente e adicionando relevância a estes, 
ainda que esse movimento aconteça a passos lentos.

A seguir, uma contribuição na tentativa de entender a 
reprodução de estereótipos étnicos e a erotização da mu-
lher em videogames por uma via um pouco diferente da 
análise de conteúdo presente nos jogos em si; e mudando 
a lente investigativa para o treinamento de aspirantes a 
desenvolvedores, por meio da análise tipológica oferecidas 
em cursos, tutoriais e workshops on-line.

Tipologia de personagens disponíveis  
em cursos on-line
Embora haja um volume considerável de estudos que dis-
cutem amplamente a questão da representação de setores 
marginalizados da sociedade em videogames, não há ne-
nhuma investigação sobre a preparação de candidatos a 
desenvolvedores, e o possível impacto dessa formação na 
normalização de crenças sociais e culturais. Por isso, este 
estudo se dedicou a examinar um dos possíveis meios de 
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formação técnica de aspirantes a uma posição na indús-
tria: a modalidade de treinamento a distância. Esta pes-
quisa foca particularmente na área de escultura digital re-
lacionada à criação de personagem e estudo de anatomia, 
estágio que pode ser entendido como uma etapa prelimi-
nar e dentro de uma parte específica do processo de pro-
dução dos videogames.

a) Metodologia
Existe na internet uma infinidade de tutoriais, cursos e 
workshops voltados para a capacitação de futuros desen-
volvedores de jogos eletrônicos. Alguns podem ser acessa-
dos gratuitamente pela plataforma YouTube, por exemplo, 
porém, em sua maioria, essas videoaulas tendem a ser mais 
curtas, em nível básico ou mesmo em forma de timelapse10. 
Na busca por um conhecimento mais avançado (ou mesmo 
intermediário) é necessário pagar para ter acesso ao con-
teúdo. E há uma variedade de opções, desde cursos e tuto-
riais mais acessíveis do ponto de vista financeiro, até outros 
mais caros em instituições cuja reputação é anterior à ade-
são ao formato e-learning. 

Devido à amplitude de possibilidade de cursos, tutoriais 
e workshops oferecidos por indivíduos, plataformas e ins-
tituições de ensino na Internet, é praticamente impossível 
observar todas as opções disponíveis. Em uma inserção ini-
cial, dessa investigação, decidiu-se por explorar um recorte 
modesto envolvendo quatro plataformas: Game Art Institu-
te e CG Master Academy, que se colocam no mercado como 
instituições de ensino a distância, Gumroad e Udemy, cujas 
plataformas servem como marketplace para indivíduos 
venderem seus produtos, incluindo cursos e tutoriais. Den-
tro dessas plataformas foram feitas buscas relacionadas aos 
termos “3D character modeling” e “3D anatomy”, no dia 19 de 
novembro de 2019. Foram desconsiderados resultados de 
busca em duplicidade, em desconexão direta com o assunto 
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da pesquisa ou que não havia disponibilizado imagens ilus-
trativas para o curso/tutorial.

O Game Art Institute oferece, por meio de sua platafor-
ma, 35 cursos relacionados à criação de personagem ou es-
trutura anatômica, divididos nas modalidades bootcamps11, 
classes e tutoriais. Já a CG Master Academy, disponibiliza, 
dentro da modalidade 3D, oito cursos referentes à criação 
de personagem ou anatomia. Pela plataforma Gumroad, 
dos 331 cursos resultantes da busca, 208 cursos, tutoriais e 
workshops foram considerados para análise. A plataforma 
Udemy foi a única a ser limitada em número devido à alta 
concentração de cursos retornados pelo sistema de busca 
(10.000 cursos em 500 páginas). Para essa plataforma, esta 
pesquisa considerou as 15 primeiras páginas resultantes da 
busca, totalizando 300 cursos ofertados. Porém, apenas 130 
dos cursos se enquadraram nos requisitos mínimos para 
observação. Sendo assim, considerando as quatro plata-
formas, a amostragem final contou 381 cursos, tutoriais e 
workshops relevantes para análise tipológica.

Apesar de muitos cursos apresentarem em sua pági-
na interna outras imagens relacionadas ao tutorial12, essa 
prática não é uma regra comum a todos. Logo, para man-
ter um equilíbrio analítico, essa investigação se ateve à 
primeira imagem conectada ao curso, ou seja, a imagem 
usada para atrair potenciais estudantes e estimular a ma-
trícula ou venda. As 381 imagens foram analisadas pelas 
seguintes categorias: a) tipo de imagem (corpo humano, 
partes do corpo, cartoon, criatura, animal e robô); b) gêne-
ro (masculino e feminino); c) pose (neutra13, sensual, ação); 
d) etnia (branco, não branco) (Figura 1).

Tendo em vista que este estudo se dedica a entender a 
representatividade social em treinamento on-line de aspi-
rantes à indústria de videogames, apenas a subcategoria 
corpo humano, em tipo de imagem, foi considerada para 
fins analíticos, uma vez que cartoons, criaturas, animal, 
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robôs e partes anatômicas possuem outras complexidades 
que fogem ao escopo dessa investigação. 

Figura 1: Categorias de imagens analisadas:  
pose neutra, pose sensual e pose ação.

 
 

Fonte: Plataformas Gumroad, Udemy e Gumroad. 
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b) Dados
Os cursos, tutoriais, e workshops considerados nesta aná-
lise revelam que o gênero masculino aparece mais em 
posturas neutras ou de ação – heroicas ou agressivas – 
enquanto o gênero feminino é retratado em poses mais 
sexualizadas ou neutras (Gráfico 01). Foi notado também 
que a representação masculina (e branca) é superior em 
número se comparada a qualquer outro segmento social, 
enquanto grupos minoritários são retratados em número 
infinitamente inferior. Dentro da amostragem, foi obser-
vado que 127 cursos on-line (33%) retratam personagens 
masculinos como sua primeira imagem, ao passo que so-
mente 71 cursos on-line (18%) trazem personagens femini-
nas. É interessante notar que quase metade dos tutoriais 
observados (183) oferece em seus conteúdos criaturas, car-
toons, animais, robôs ou partes do corpo humano (Gráfico 
02). Em relação à representação étnica, observou-se que 
dos 71 cursos retratando mulheres apenas cinco trazem 
personagens com algum traço étnico. Entre os 127 que re-
tratam homens, 13 oferecem personagens com caracterís-
ticas étnicas distintas do branco (Gráfico 03).

Gráfico 1: Descrição de posturas por gênero.
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Gráfico 2: Representação por etnia. 
 
 

 

 
Gráfico 3: Retratação de personagens em tutorias.

 
 
 
 
 

Fonte: a autora
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dos obtidos nas análises da tipologia disseminada nos mundos 
virtuais dos videogames, na qual a representação masculina e 
branca tem prioridade frente aquelas de grupos minoritários 
da sociedade. É possível perceber certo entendimento de esté-
tica disseminado nesses tutoriais, ambiente comum entre di-
versas mídias culturais, onde o homem é idealizado como uma 
figura imponente pela sua forma física e postura de coragem, 
ou, no mínimo, assumindo uma postura neutra. Não há espaço 
para a fragilidade masculina ou um gesto mais sensual. A ine-
xistência de tal referência levantou o seguinte questionamen-
to: o que seria considerado uma postura sensual em relação 
à representação masculina? Essa imagem é um pouco difícil 
de conceber, uma vez que o mais próximo de representação 
masculina em termos de sensualidade aos olhos da indústria 
cultural estaria relacionado ao tamanho de bíceps ou formato 
do torso, artifícios usados em abundância em filmes de ação.

Alguns tutoriais de anatomia sugerem um corpo humano 
em movimento, cuja intenção seria mostrar as deformações 
musculares que acontecem durante a ação corporal. Destaca-se 
a diferença entre as poses quando idealizadas para homens ou 
para mulheres. Ao retratar o corpo masculino, esses movimen-
tos são apresentados de forma sutil; já a representação feminina 
é carregada de sensualidade e exageros nas poses (Figuras 2 e 3).

Mesmo com a diferença proporcional entre homens e mu-
lheres representados nos cursos on-line, no total analisado, ambos 
os gêneros apresentam mais posturas neutras, de forma geral. É 
verdade que no caso feminino a postura neutra supera em poucas 
unidades o número de poses mais sensuais. Talvez isso revele um 
passo – ainda que muito tímido – em direção a uma melhor re-
presentação feminina nos jogos digitais em um futuro próximo.

A relação entre gênero e postura de ação é inversamente 
proporcional quando comparada às poses de apelo sexual. En-
quanto homens detêm 14% de representação em ação, mulhe-
res são descritas como personagens de ação em apenas 3% dos 
cursos ofertados com foco em representação feminina. Talvez 
isso seja um sintoma de que dos dez jogos mais vendidos de 
201814, nenhum tenha como protagonista uma heroína mulher.
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Figura 2: Modelo de corpo masculino.

Fonte: plataforma Game Art Institute.

Figura 3: Modelo de corpo feminino.

Fonte: plataforma Gumroad.

Etnia

Os resultados dessa abordagem demonstram similaridade 
entre treinamentos on-line encontrados e as análises da ti-
pologia disseminada no mundo dos videogames, no qual a 
representação masculina e branca tem prioridade em rela-
ção às minorias. Entre as representações femininas, ape-
nas 7% se dedica de alguma forma à diversidade étnica. Nos 
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tutoriais que retratam figuras masculinas, apenas 10% de-
monstram preocupação com a inclusão de diferentes etnias.

Das cinco representações étnicas encontradas, nos 71 
cursos em que figuram mulheres, nenhuma foi retratada de 
maneira sensualizada, ou seja, todos apresentavam a perso-
nagem em postura neutra. A totalidade de cursos em que a 
mulher é objetificada e sexualizada idealiza o corpo da mu-
lher branca, dado que confirma o estudo de Behm-Morawitz 
(2017) em relação ao fortalecimento dos padrões de beleza 
brancos nos jogos. Em relação a tutoriais com personagens 
masculinos, em todos os 13 cursos que oferecem caracterís-
ticas étnicas, os mesmos são apresentados também em poses 
neutras, um fator sintomático do excesso de protagonistas e 
heróis brancos encontrados em jogos eletrônicos.

O poder da cultura social consolidada
Os papéis sociais destinados aos gêneros e a diferentes 
etnias estão fortemente arraigados em nosso sistema 
simbólico, o que revela uma intrínseca relação entre o 
sistema cultural e formas de poder estruturadas na so-
ciedade. Essas relações estão explícitas nas práticas de 
cultura, nas instituições sociais e nos sistemas de sig-
nificados que direcionam valores, crenças, competên-
cias e práticas do cotidiano nas sociedades. Tal ordem 
social, como aponta Bourdieu (2012), apropria-se desses 
mecanismos simbólicos, e também cognitivos, para re-
ferendar a visão androcêntrica, ou dominação mascu-
lina, a partir da qual se estabelece. Para o autor, essas 
estruturas de dominação resultam de um trabalho per-
manente e, portanto, histórico, de reprodução, para o 
qual “contribuem agentes específicos (entre os quais os 
homens, com suas armas como a violência física e a vio-
lência simbólica) e instituições, famílias, Igreja, Escola, 
Estado” (BOURDIEU, 2012, p. 46).
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Dominados passam a perceber as relações de dominação 
de maneira natural, ou seja, pelo prisma construído dentro 
da lógica dominante. Desse modo, é preciso um esforço não 
apenas individual, mas também coletivo, para tentar mudar 
padrões de comportamentos e enxergar o mundo através da 
perspectiva do outro. De acordo com Hall (1996), dentro das 
formas de poder investigadas pelos estudos de cultura, há 
de se incluir elementos referentes a gênero, raça, classe, ex-
clusão, subjugação, dominação, marginalização como ma-
neira de entender as conexões entre essas formas de poder 
estabelecidas e buscar maneiras para alcançar mudanças.

Entretanto, há que se considerar que vivemos em um 
contexto sociocultural que prioriza o pragmatismo direcio-
nado à solução de problemas, principalmente em relação 
ao desenvolvimento tecnológico e algorítmico, que foge da 
problematização de uma estrutura social centrada em base 
patriarcal, branca e heterossexual como entendimento de 
normalidade (NOBLE, 2018). Assim, é possível afirmar que 
os cursos oferecidos dentro das plataformas de treinamen-
tos on-line examinadas são peças importantes de reprodu-
ção e manutenção de valores e crenças de um poderoso 
mecanismo de opressão entranhado nas estruturas de po-
der. Embora tal afirmação seja um entendimento possível 
do papel corrente desses cursos e workshops, não há como 
atribuir um julgamento de valor em relação a sua inten-
cionalidade – e também aos instrutores – em disseminar e 
manter tais crenças e valores; ou seja, não há evidências de 
que a tipologia atribuída aos tutoriais tenha sido realizada 
de maneira proposital, com a finalidade de manter o status 
quo. É muito provável que a propagação de uma atitude ex-
cludente, quando relacionada a certos setores da sociedade 
por essas plataformas e indivíduos que fazem uso delas para 
vender seus produtos, seja uma reprodução inconsciente e 
naturalizada de visões sociais, padrões de beleza, caráter 
e competências sociais cultivados dentro desse sistema 
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estruturado de poder e dominação na sociedade. Como 
Williams (1981) observa, tais reproduções sociais implicam 
em crenças e opiniões formadas e disseminadas de maneira 
consciente, mas ainda envolve atitudes replicadas de forma 
inconsciente, uma vez que tais atitudes se enquadram no 
entendimento padrão de normalidade.

No entanto, embora esse comportamento não seja com-
pletamente deliberado, ele também não pode ser entendido 
como neutro, uma vez que não existe falta de entendimento 
sobre a existência de sexismo, racismo, homofobia etc. O 
que existe é falta de exercício do pensamento crítico. To-
mando emprestado o conceito de “racismo inconsciente”15 
desenvolvido por Joyce E. King, Roth (2009), ao discutir as 
cargas simbólicas e cognitivas dos aparatos tecnológicos 
fotográficos e audiovisuais, ao se pensar e produzir essas 
tecnologias há uma aceitação implícita das normas domi-
nantes devido a uma ausência de ciência – que difere do 
que Williams (1981) significa como inconsciência – ou uma 
ciência distorcida que se catalisa pela inexistência de pen-
samento crítico, consolidando não apenas o comportamen-
to vetor de iniquidade social, como também a aceitação e 
reprodução da ordem social estabelecida.

Plataformas de ensino a distância, similarmente ao en-
tendimento de videogames proposto por Dyer-Whiteford e 
De Peuter (2009), e como qualquer outro produto cultural, 
são dotadas de características que podem servir a ambos: a) 
ao propósito de perpetuar culturas racistas, misóginas, de 
subjugação e privilégio de um determinado segmento social 
sobre os restantes; ou b) de contribuir como ferramenta de 
resistência, engajada em propagar a inclusão de setores mar-
ginalizados, não apenas em quantidade, mas na qualidade 
de representação dos indivíduos. Mas para que essa atitude 
de resistência seja possível e mudanças de comportamento 
sejam alcançadas, para além da ocupação dos espaços de 
produção e treinamento por representantes das parcelas so-
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ciais minoritárias, os atores sociais responsáveis por essas 
formações técnicas precisam estar cientes de seu papel nesse 
complexo mecanismo sociocultural, e de sua influência não 
apenas no processo de produção cultural, como também na 
reprodução das dinâmicas de poder vigentes.

Considerações finais
O presente estudo apresentou uma investigação inicial sobre 
questões relativas à formação on-line direcionada a amadores 
e profissionais da área de games. Há muito a ser explorado 
sobre o tema, tendo em vista que existe uma ampla varieda-
de de modalidades, escolas e padrões de ensino disponíveis, 
tanto on-line como presenciais. Num segundo momento será 
preciso ampliar a complexidade de investigação analítica 
considerando, por exemplo, a ambivalência de sobreposição 
de poses que algumas imagens podem oferecer (por exemplo, 
uma pose sensual e de ação em personagens femininas), além 
de relações estatísticas aprofundadas.

Porém, essa primeira investigação sobre a formação 
oferecida nos cursos on-line trouxe alguns dados relevan-
tes em relação a mudanças – mesmo que sutis – de alguns 
perfis étnicos e de gênero como forma de ilustrar tutoriais, 
apesar de também confirmar a predominância de homens 
brancos como protagonistas em tais objetos. Assim como 
observado no estudo de Waddel et al. (2014), foi constatado 
que há mais tutoriais sobre criaturas, animais, robôs e par-
tes anatômicas do que relativos a personagens étnicos, ou 
ainda, que há quase a mesma quantidade de tutoriais para 
criação de criaturas se comparado com total de cursos que 
retratam personagens ou anatomia femininas.

Apesar da representação da mulher de etnia minoritá-
ria ainda ser incipiente, esta pesquisa não encontrou eroti-
zação desse segmento dentro da amostragem. A represen-
tação feminina se apresenta um pouco menos sexualizada 
atualmente, embora haja muito ainda o que melhorar nesse 
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aspecto. Tais resultados revelam que independente de in-
tencionalidade, tais treinamentos servem como manuten-
ção de valores e crenças já incorporados a um modelo de 
dominação simbólica. E que esses cursos e tutoriais são 
mais uma etapa, um nível no qual a conscientização social 
precisa se estabelecer.

Entre os cursos analisados, é possível que um proces-
so de conscientização aconteça de maneira mais contun-
dente em plataformas que se apresentam como instituições 
de ensino, por terem um controle pedagógico maior sobre 
o conteúdo a ser ensinado. Já nos cursos oferecidos pelas 
plataformas que se colocam como marketplace, por serem 
repositórios avulsos e de grande volume, o controle de con-
teúdos se torna mais desafiador. Ampliar, por exemplo, as 
representações de mulheres e outras minorias sociais em 
atitudes mais altivas, como agentes de seu próprio destino, 
deveria se tornar uma preocupação permanente das empre-
sas e criadores de videogames, como forma de buscar uma 
melhor representação demográfica para seus mundos vir-
tuais. Há muito a ser feito e cobrado da indústria dos jogos 
em termos de representatividade social em seus produtos 
e estúdios. Porém, essa cobrança social também deveria 
ocorrer em outros setores, como o de preparação de profis-
sionais para as indústrias culturais em geral.
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Notas
1.   #GameGate é um movimento on-line de caráter misógino 
iniciado no final de agosto de 2014, no qual mulheres ligadas 
a comunidades de videogames (jornalistas, desenvolvedoras, 
pesquisadoras) foram brutalmente atacadas, inclusive com 
ameaças de morte. Para saber mais: BRAITHWAITE, An-
drea. It’s About Ethics in Games Journalism? Gamergaters 
and Geek Masculinity. Social Media + Society, [S. l.], v. 2, n. 4, 
p. 2056305116672484, 2016. DOI: 10.1177/2056305116672484.  
Disponível em: https://doi.org/10.1177/2056305116672484.
2.   Relatório da Entertaiment Software Association, de 2019, 
aponta que 46% dos consumidores de jogos digitais são mu-
lheres, praticamente igualando ao número de homens com 
interesse na mídia. Disponível em: https://www.theesa.com/wp-
-content/ uploads/2019/05/ESA_Essential_facts_2019_final.pdf
3.   Painéis de discussões sobre diversidade e minorias estão 
se tornando uma constante nas edições do Game Develo-
pers Conference (GDC), que acontece anualmente. Algumas 
apresentações podem ser acessadas gratuitamente pelo we-
bsite GDC Vault. Disponível em: https://www.gdcvault.com/
play/1020420/Misogyny-Racis-m-and-Homophobia-Where
4.   gumroad.com
5.   gamecenterinstitute.com. Acesso em: fevereiro de 2020. Game 
Art Institute mudou seu nome para Vertex School; assim, refor-
mulações foram aplicadas ao seu website. Apesar da criação de 
novo endereço eletrônico (https://vertexschool.com) o endereço 
anterior continua funcionando como ponte para o novo serviço.
6.  cgmasteracademy.com
7.  udemy.com

8.  Há dois modos de interação em jogos multiplayer, competi-
tivo ou cooperativo (ou simplesmente coop), no caso de Assas-

https://doi.org/10.1177/2056305116672484
https://doi.org/10.1177/2056305116672484
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sin’s Creed Unity, os quatro personagens fazem parte da mes-
ma ordem de assassinos, logo, trabalham de forma coordenada 
para cumprir as missões (ou questões) determinadas pelo jogo.
9.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?-
v=rIe3M1_Bu-Y
10.  Timelapse é o processo de filmar algo por um longo pe-
ríodo de tempo e apresentar de forma compactada ou ace-
lerada, dando a impressão que a ação performada demorou 
menos tempo para ser realizada. Vem se tornando um efei-
to muito usado entre artistas digitais na demonstração de 
processos técnicos e habilidades pessoais.
11.   A instituição classifica como bootcamps cursos de dura-
ção prolongada e dedicação intensiva.
12.   Percebeu-se que alguns cursos e tutoriais se apresentam 
de maneira mais elaborada ao público, disponibilizando infor-
mações mais robustas a respeito do conteúdo abordado e exi-
bindo galeria de imagens do instrutor, e também de ex-alunos.
13.   A categoria neutra é aplicada aqui como indicativa de 
um gesto corporal menos significativo, que não denota ou-
tra intencionalidade além da sua existência. Esse tipo de 
postura, normalmente conhecida como A pose ou T pose e 
que remete ao homem vitruviano do Leonardo Da Vinci, é 
considerada padrão em termos de produção em computa-
ção gráfica, pois facilita outros processos que vão além da 
modelagem, como a animação, por exemplo.
14.  Os 10 jogos mais vendidos de 2018 podem ser consulta-
dos em: https://www.forbes.com/sites/erikkain/2019/01/23/
red-dead-redemption-2-was-the-best-selling-game-of-
-2018-but-theres-a-catch/#55e7faef76e1
15.   Tradução livre para “dysconscious racism”.
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O lugar da publicidade na construção de 
narrativas sobre a velhice

FRANCIANI BERNARDES

ROBERTA DE CARVALHO BORBA

Neste artigo apresentamos algumas reflexões acerca dos 
discursos narrativos sobre a velhice publicizada nos meios 
de comunicação11. A construção ideológica do envelhecer 
tem sido refletida pela mídia a partir de uma representação 
da realidade. Campanhas publicitárias e outros formatos 
midiáticos apresentam a pessoa idosa como uma categoria 
dentro de um nicho de mercado, e, portanto, como alvo de 
produtos culturais de massa.

O estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográ-
fica à luz de autores que endossam uma perspectiva críti-
ca sobre as concepções aqui abordadas. Também tomou 
como base uma análise de conteúdo, tendo como foco os 
comerciais destinados a esse público. A partir das catego-
rias observadas, apresentamos uma breve análise sobre a 
concepção da pessoa idosa idealizada para e pela mídia no 
contexto da sociedade capitalista.

As análises apresentadas neste trabalho trazem algumas 
nuances sobre o envelhecimento no contexto da sociedade 
capitalista, e a atuação dos meios de comunicação e suas 
relações de poder ante a representação dessa população na 
mídia. Tal abordagem torna-se fundamental para compreen-
dermos as contradições sobre o envelhecer, os pressupostos 
ideológicos do capital e a forma como as indústrias cultu-
rais e midiáticas produzem estereótipos sociais. As mensa-
gens transmitidas pelos meios de comunicação esboçam 
um perfil desse público com base em duas perspectivas: a 
primeira, como “nicho de mercado”, caracterizando esses 
sujeitos como clientes e, portanto, alvos de produtos e ser-
viços específicos. A segunda, como sujeito da invisibilidade 
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ante a ausência dessa população nos demais conteúdos que 
não tenham esse público como segmento alvo de mercado. 
Portanto, ainda que de forma estereotipada, a pessoa idosa 
só aparece na mídia quando há produtos e serviços para sua 
faixa etária e padrão de consumo mais direcionado.

Campanhas publicitárias voltadas a essa população são 
produzidas com base em uma construção de necessidades 
a partir de situações imaginárias diversas, com foco em 
um grupo economicamente ativo. Nesse contexto, são de-
senhados como sujeitos detentores de um alto padrão de 
consumo e desejosos por viver a “melhor idade” para gozar 
dos serviços e produtos disponíveis. Os atores que ilustram 
as campanhas representam uma população idosa economi-
camente ativa, aparentam felicidade, bem-estar e total au-
tonomia. Valorizados por sua alta capacidade de adquirir 
bens de consumo, tornam-se grupos enumerados, úteis a 
cada uma das estratégias de discurso dos anunciantes, seja 
do cinema ou da televisão, inseridos em uma relação merca-
dológica de compra e venda (DOWNING, 2004).

Uma dos grandes afrontas marcadas por esse processo 
de mercantilização, no entanto, é o limiar entre a ética, o 
respeito e, ao contrário disso, a instrumentalização ou mes-
mo a perversão (WOLTON, 2006). Os recursos narrativos 
usados pelas distintas agências de comunicação conduzem 
a intenções a que se dispõem a imagem, a palavra e todas as 
formas de texto (IANNI, 1999). Esses elementos compõem 
um universo de signos por meio do qual a mídia constrói 
sua representação do real, do acontecer e de outras con-
figurações da realidade, transformando-os em expressões 
espúrias do virtual. A produção industrial e ideológica da 
realidade refere-se a “taquigrafias, traduções, exorcismos, 
sublimações ou estetizações da realidade, experiência ou 
existência. Daí a emergência de outras e novas, diferentes 
e surpreendentes, formas de consciência” (IANNI, 1999, p. 
15), formas essas que, na visão de Ianni (1999), envolvem 
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outras condições, assim como possibilidades de esclareci-
mento, imaginação ou mitificação.

“Está em jogo”, como diria Bourdieu (2001, p. 85), a per-
petuação das produções culturais que não estejam orientadas 
para fins exclusivamente comerciais e que não sejam reféns 
dos oligopólios dos meios de difusão. A concorrência, em 
vez de diversificar, homogeiniza. Os produtores de conteúdo 
precisam encontrar e/ ou produzir produtos válidos para to-
dos os públicos. As distintas redes de comunicação tendem a 
difundir os mesmos conteúdos, nos mesmos horários; aque-
les produtos que já são garantia de lucro máximo por custos 
mínimos (BOURDIEU, 2001, p. 83). Ao fazer da audiência, 
sobretudo uma audiência de pouca prática analítica, alvos 
de uma política comercial, grandes empresas de produção 
e difusão da informação garantem, junto à publicidade e às 
mídias, “ao mesmo tempo coagidas e acumpliciadas, uma in-
fluência extraordinária, sem precedentes, sobre o conjunto 
das sociedades contemporâneas, que diante disso veem-se 
como infantilizadas” (BOURDIEU, 2001, p. 86).

Em Indústria cultural e sociedade, Adorno (1985) infere 
que sofremos influências da mídia ao vivenciarmos artifícios 
de padronização. O indivíduo acaba por renunciar à sua li-
berdade estando submisso aos interesses do capital, num es-
tado de quase “irracionalidade” em necessidade de produtos 
e serviços, como uma espécie de manipulação. Dessa forma, 
denomina o processo de “incultura”, uma suposta produção 
de indivíduos padronizados, vítimas da violência de uma 
sociedade industrial que atinge homens e mulheres. Para 
Adorno, “cada manifestação particular da indústria cultural 
reproduz os homens como aquilo que já foi produzido por 
toda a indústria cultural” (ADORNO, 1985, p. 10-11).

Produtos e serviços são oferecidos ininterruptamente 
em campanhas publicitárias, em merchandising presentes 
em filmes e telenovelas, em telejornais, videogames, sites e 
aplicativos, e em todos os formatos e plataformas possíveis. 
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Quando se trata de uma audiência idosa, e se considerar-
mos a realidade dos países periféricos, entendemos que a 
maioria dessa população vive sob limitações e privações de 
recursos diversos.

Somado a esse fator, há um contingente de idosos que, 
em uma fase mais avançada do envelhecer, se veem preju-
dicados por sua reduzida ou até nula capacidade laboral e 
financeira, bem como por um distanciamento de seu con-
vívio familiar quando são encaminhados a instituições de 
longa permanência, como casas de repouso. Sem condições 
de acessar determinados produtos, serviços e benefícios, 
essa parcela da população torna-se indiferente e, portanto, 
invisível ante as representações construídas.

O envelhecimento no Brasil: mudanças e desafios
É importante considerar a complexidade da velhice como 
campo e as suas múltiplas determinações, que compreen-
dem impactos sobre a demografia, perdas sociais e labo-
rais, mudanças relacionadas a estilos de vida e a diversos 
âmbitos, tais como família e amigos, questões geracionais e 
culturais. Apesar dos estudos sobre o envelhecimento tra-
tarem, entre outros fatores, das debilidades do corpo, no 
que se refere à fragilidade física e ritmo intelectual, o enve-
lhecimento representa também uma conquista e, como tal, 
necessita se desvincular da ideia de uma categoria social 
que agrega somente perdas (FALEIROS, 2014). O protago-
nismo dos mais velhos também é um dos fatores responsá-
veis pelo fortalecimento da participação dessa população 
na defesa dos direitos da pessoa idosa.

Há um aumento da expectativa de vida em escala glo-
bal. Esse segmento tem crescido em detrimento das demais 
faixas etárias. Tal realidade está provocando uma série de 
mudanças do ponto de vista econômico-político, social e 
cultural. Para explicar o processo de envelhecimento, di-
versos autores relatam a existência de duas categorias dis-
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tintas, a saber: o envelhecimento humano e o populacional, 
sendo o primeiro relacionado ao aumento do tempo de vida 
e o segundo caracterizado pelo crescimento da população 
idosa. Segundo o censo do IBGE, em 2010 o país já abrigava 
23 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos. Atu-
almente 13% da população brasileira é idosa (IBGE, 2020). 
Dados mais recentes do IBGE apontam que o número de 
idosos cresceu 18% em cinco anos e que esse percentual 
tende a dobrar nas próximas décadas.

As projeções para décadas futuras sinalizam para um 
importante decréscimo da taxa de fecundidade, contribuin-
do para que o país se institua como uma nação de cabelos 
brancos, ficando cada vez mais distante do rótulo de “país 
de jovens”. Portanto, a geração atual compõe um cenário 
demográfico, na percepção de Gomes (2014), marcado por 
um horizonte de possibilidades, mas que “ainda se carac-
teriza por uma imensa vulnerabilidade e um pesado ônus, 
sobretudo para as classes economicamente menos favoreci-
das e que, por isso mesmo, deve ser entendida a partir dessa 
dialética22” (GOMES, 2014, p. 60).

Envelhecer em uma sociedade capitalista denota signi-
ficativas disparidades que abrangem aspectos econômicos, 
sociais e culturais. Tal processo reflete nos estilos e condi-
ções de vida, vivenciadas pelos sujeitos durante toda sua 
trajetória humana, que, por sua vez, ocorre de modo dife-
renciado (TEIXEIRA, 2008).

Portanto, vale ressaltar que, se por um lado uma par-
cela da população idosa nos países dependentes dispõe de 
mais recursos financeiros, autonomia e independência, por 
outro, a maior parte dela, se constitui de trabalhadores e 
trabalhadoras que envelhecem desassistidos, incapazes, 
empobrecidos e sem relação direta com a garantia de direi-
tos sociais. O sujeito idoso, nesses contextos, é frontalmen-
te atingido pela falta de assistência médica, aposentadoria 
precária, diminuição dos ganhos econômicos, endivida-
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mento, além das frequentes manifestações de enfermida-
des psíquicas e físicas. Portanto, esse sujeito dependente 
e empobrecido, que perdeu sua capacidade laboral (e, por-
tanto, sua importância social) parece ser invisível para a so-
ciedade mercantil e para o Estado, fruto da desigualdade 
social que se revela pelo “fosso que separa aqueles que po-
dem pagar por melhores condições de cuidado, da parcela 
mais pobre, cujas carências chegam a níveis tão básicos e 
intoleráveis que ferem a dignidade humana” (BERZINS E 
BORGES, 2012, p. 33).

Segundo dados do IPEA (2014), aproximadamente um 
quarto dos idosos reside em domicílios com rendimento 
mensal per capita inferior a um salário mínimo. Isso por-
que a quantidade de pessoas de idade igual ou superior a 
65 anos na extrema pobreza caiu de 8% em 1990 para 0,7% 
em 2012. Ainda assim, 49% dessa população ganha até um 
salário mínimo e 72,4% recebe até dois salários mínimos.

A forma de envelhecer na sociedade capitalista está 
associada, principalmente, à condição de classe social, 
em uma determinação em que se nasce e cresce inserido 
em um contexto de privilégios internos, resultantes de 
uma exploração externa (FERNANDES, 2009). E se nes-
se mesmo sistema somente interessa explorar a força de 
trabalho do indivíduo enquanto sua condição física e la-
boral for favorável, ser velho, portanto, torna-se sinôni-
mo de desfiliação, desagregação. Nos países desenvol-
vidos, em contrapartida, onde a população tem maior 
acesso aos bens e serviços e a uma melhor qualidade de 
vida, a velhice pode ser observada de outras maneiras. 
Nos países periféricos essa situação representa diversos 
contrastes. Se, por um lado, é fato o crescimento popu-
lacional e o aumento do número de idosos, por outro, 
tornam-se gritantes as demandas que esses dados repre-
sentam (FERNANDES, 2009).
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No entendimento da visão gerontológica crítica, a velhice 
é compreendida como um processo e é tida como o resultado 
da vida individual e social. É vista a partir de suas desigual-
dades nas relações e práticas estruturadas no processo de 
correlação de forças, diferente das perspectivas que a enqua-
dram como um segmento isolado ou como uma população 
que chegou à fase terminal da vida. Ainda que o capitalismo 
contemporâneo a relacione a um processo de produtividade, 
competitividade de mercado ou de possibilidades de aces-
so ao consumo, ao financiamento e ao controle do crédito, a 
longevidade tornou-se uma conquista social. A qualidade de 
vida, portanto, ultrapassa a mera questão de condição social, 
e muito, além disso, é tida como condição de autonomia e 
como satisfação e proteção social (FALEIROS, 2014).

O envelhecer ante o apelo midiático
A mídia e toda a indústria cultural representa uma importante 
força na reprodução da ideologia dominante. Os meios de co-
municação tradicionais, na condição de propriedade privada, 
não deixam de expressar seus interesses particulares (CHAUÍ, 
2007). Dessa forma, para produzir uma determinada “consci-
ência coletiva”, basta disseminar e dar visibilidade às ideias e 
valores que formam as representações da classe dominante. 
Em tempos neoliberais, a privatização do social e do político 
demarca a destruição da categoria “opinião pública” como uso 
público da razão e da liberdade de pensamento e expressão, 
categoria que deveria se sustentar como expressão individual 
ou coletiva, tão cara às democracias (CHAUI, 2007). Inversa-
mente proporcional a isso, o que de fato aparece no seio social 
e é reproduzido pela mídia não é outra coisa senão a expressão 
da ideologia dominante, “um fenômeno insuperável da exis-
tência social, na medida em que a realidade social possui uma 
constituição simbólica e comporta uma interpretação, em 
imagens e representação do próprio vínculo social” (RICO-
EUR apud VAISMAN, 2014, p. 42).
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Nesse processo de produção e reprodução do conjunto 
de ideias e normas de uma classe elitista, o que aparece é o 
pertencimento pela via do ter e não do ser, em um processo 
de dominação da economia sobre a vida social (DEBORD, 
1997). “Ao mesmo tempo, toda a realidade individual se tor-
nou social, diretamente dependente do poderio social, por 
ela moldada. Somente nisto em que ela não é, lhe é permiti-
do aparecer” (DEBORD, 1997, p. 18-19).

Dessa forma, o paradigma ideológico que norteia o ca-
pital pauta-se na busca da hegemonia da dominação bur-
guesa, uma vez que o indivíduo é reduzido a um estado de 
coisas, e que no decorrer do processo de envelhecimento o 
expõe cada vez mais próximo de uma desagregação social. 
Pensamento convergente em Haddad (1986) compreende 
que a ideologia da velhice é central para a reprodução das 
relações capitalistas, já que a reprodução de ideias, valores 
e princípios está diretamente relacionada à produção capi-
talista. Portanto, o conjunto de representações sobre essa 
etapa da vida é organizado segundo as determinações desse 
modo de produção. Transformam pessoas em mercadorias, 
condenando o trabalhador à degradação durante toda sua 
trajetória de vida (HADDAD, 1986, p. 16).

Em consonância a essas representações, termos como 
“terceira idade”, “melhor idade”, ou “idade de ouro” refor-
çam o entendimento do processo de um envelhecimento 
útil para a manutenção do modo de produção capitalista. 
A “terceira idade” torna-se, portanto, o segmento de idosos 
brancos, pertencentes à classe média, cujo poder de consu-
mo os torna alvos da publicidade e, dessa forma, do merca-
do. Campanhas de produtos e serviços são feitos por esse 
grupo e para ele (TEIXEIRA, 2008), quando, na realidade, 
a velhice configura-se na exclusão de uma classe trabalha-
dora que durante sua vida vendeu sua força de trabalho ao 
capital e que em uma fase mais avançada da vida encontra 
dificuldades para se manter nesse mesmo sistema.
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Ante esse contexto, a mídia e as indústrias culturais po-
dem ser instrumentos tanto para a formação quanto para 
a deformação de identidades. O discurso difundido por 
empresas de comunicação costuma estar bem distante da 
imparcialidade, uma vez que publicitários, novelistas, re-
datores, jornalistas, escritores e demais profissionais desse 
setor são sujeitos interpretativos em suas subjetividades 
(CHAUÍ, 2007; LIMA, 2001), além de reféns dos posiciona-
mentos políticos e ideológicos dos veículos de comunica-
ção para os quais vendem sua força de trabalho.

A ideologia da comunicação costuma ser frequente-
mente sustentada por aqueles que trabalham no processo 
de construção da comunicação (WOLTON, 2006). Esses 
atores, na visão de Wolton (2006), manifestam em muitos 
casos não saberem manter distância da comunicação e de 
não conseguirem resistir a ela e, portanto, consideram a 
mídia a responsável pela desvalorização da comunicação. 
Nesse sentido, ao enaltecerem o processo de espetaculari-
zação, precisam atingir todos os públicos, sendo “obriga-
dos” a decifrar as problemáticas existentes nas sociedades 
e no mundo. Em sua visão, como condutores desse proces-
so de construção da informação, esses profissionais tendem 
a simplificar esse movimento. Fazem uso de um discurso 
simplista sob o pretexto de clareza, resultando muitas vezes 
em uma caricatura cuja forma substitui o conteúdo. E mes-
mo que não consigam impor uma visão de mundo, pois os 
receptores são considerados críticos, conseguem eliminar 
o que não cabe em sua gramática ou mesmo em seu estilo. 
Portanto, do simples ao simplista, não se permitem “ente-
diar” o espectador.

Nas palavras de Wolton (2006), “o público é voyer, adora 
os paetês e os escândalos, mas, ao mesmo tempo, é mais 
crítico do que se acredita, mais irônico diante de tanta 
vaidade. Espectador, mas não ingênuo, cada vez menos” 
(WOLTON, 2006, p. 62). Por impactarem na construção e 
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reprodução de poder e na formação de opinião, os meios de 
comunicação cumprem um papel central na representação 
social do envelhecer. As imagens apresentadas aos leitores 
têm importância significativa na construção dos discursos 
(CÔRTE, 2006). A mídia veicula certas representações dos 
velhos, da velhice e do envelhecimento de forma a exercer 
uma função sobre um ponto de referência.

A melhor idade sob a égide publicitária
Sem pretender trazer resultados conclusivos sobre essa 
narrativa midiática, analisamos os conteúdos publicitários 
direcionados à pessoa idosa, veiculados pela Rede Globo, 
nos intervalos do Jornal Nacional, rede local e nacional, 
entre os meses de junho e julho de 2018, além de campa-
nhas veiculadas na internet em sites de agências financei-
ras destinadas a esse grupo etário. Somaram-se 21 anúncios 
analisados. As variáveis de análise consideradas foram: os 
produtos e serviços anunciados; as características do perfil 
dos atores que ilustraram as campanhas, como faixa etária, 
gênero, raça, características físicas e aspectos emocionais 
– tais como a descrição do estado de ânimo interpretado pe-
los atores, se alegres, tristes, ativos etc.; os discursos usados 
nas mensagens; e, por fim, o poder de consumo dos sujei-
tos representados. Nesse último caso analisamos os bens de 
consumo ilustrados nas campanhas.

A partir das variáveis indicadas, observamos uma con-
siderável circulação de comerciais relacionados ao consu-
mo de bens e serviços, sendo mais comuns os planos de 
saúde; pacotes de viagens e hospedagens; serviços de ins-
tituições financeiras, como bancos, planos de poupança 
ou de seguridade privada. Também merecem destaque as 
campanhas voltadas principalmente para cuidados estéti-
cos, academias, produtos e suplementos para a boa forma e 
para favorecer uma aparência mais jovem. Em nossas análi-
ses verificamos que a maioria dos conteúdos é direcionada 
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a uma audiência que detém alto padrão de consumo, com 
destaque para a publicidade das instituições financeiras. O 
foco está nos potenciais consumidores. A predominância é 
de homens e mulheres brancos, fisicamente ativos, magros, 
autônomos e de grande atividade intelectual. A pessoa ido-
sa que representa menor possibilidade de consumo, ou que 
difere do padrão representado, não aparece nos anúncios.

O setor financeiro identifica nos idosos a possibilidade 
de gerar lucro permitindo diversas formas de empréstimo 
monetário. No entanto, a mensagem publicitária associa o 
empréstimo como o investimento de vida ideal, projetan-
do uma ideia de felicidade e segurança, sem fazer alusão a 
qualquer tipo de risco relacionado ao endividamento. Para 
tanto, lançam mão de frases como “o futuro que a gente 
sonhava são os anos que vivemos hoje”, ou “o plano da me-
lhor idade”, argumentos usados com apoio de um arsenal 
linguístico favorecedor, com alto poder de persuasão. Insti-
tuições financeiras apresentam serviços de um modo sim-
plificado, como empréstimos consignados que permitem 
ser descontados diretamente do benefício mensal do idoso.

Uma das campanhas analisadas relata a história de um 
casal aparentemente alegre e saudável, satisfeito por realizar 
um investimento financeiro. Os atores, de maneira geral, de-
notam sempre sensação de bem-estar e felicidade. O sorriso 
alargando a face, olhares sedutores, cabelos bem penteados, 
roupas alinhadas a um alto padrão de consumo, passeios de 
bicicleta pelo parque, mulheres maquiadas, são alguns dos 
artifícios estéticos e narrativos que conotam a suposta iden-
tidade dessa população. Tais estratégias discursivas buscam 
vender a promessa do bem-estar e da alegria e, assim, atrair o 
público a partir de uma projeção escamoteada do real.

Sugerem, além disso, que aqueles que estão desfrutando 
os benefícios apresentados nas campanhas obtiveram tais 
conquistas por seus méritos individuais. São bem-sucedidos, 
pois fizeram melhores escolhas: consumiram o serviço ou 
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produto anunciado e que, por consequência de tais escolhas, 
são merecedores de desfrutarem seus dias em um cenário 
paradisíaco e com conforto. Portanto, para estar no mesmo 
pódio, o público deve fazer/consumir o mesmo. Em uma das 
peças publicitárias do plano de saúde da empresa MedSê-
nior, os atores caminham tranquilos pela praia: um casal de 
idosos, acompanhados por uma mulher jovem e uma criança. 
Estão vestidos com roupas de praia, óculos de sol e protegi-
dos por glamorosos chapéus de palha. Sorridentes, conver-
sam entre si, enquanto a voz do narrador anuncia: melhor 
idade pode ser o melhor da vida. No final do anúncio todos 
estão correndo alegres ao redor da criança.

Em outra campanha da mesma marca, um dos atores 
questiona: O que é velho? Velho é não ter planos para o fu-
turo. A face do envelhecimento, a mais comum de ser apre-
sentada pelos meios de comunicação, refere-se a uma ve-
lhice precavida, detentora de poder, dinheiro e saúde. Para 
esse segmento, a mídia transmite reportagens e imagens de 
pessoas namorando, praticando esportes, dançando, estu-
dando e viajando com amigos para lugares paradisíacos.

O modelo de vida imposto pela sociedade capitalista 
contemporânea, com suas falsas aparências e todas as ima-
gens e discursos produzidos para influenciar a construção 
das subjetividades dos indivíduos, deve ser severamente 
analisado (DEBORD, 1997). Na sociedade do consumo, os es-
petáculos não cessam e sofrem constantes atualizações para 
melhor servirem aos ideais do capital. Para Debord (1997), o 
mundo real se converte em imagens que por sua vez se tor-
nam seres reais e motivações eficientes que induzem a um 
comportamento hipnótico – o espetáculo que abre a janela 
para um mundo dificilmente apreensível. A mercadoria e sua 
aparência se transformam em produtos direcionados para a 
massa, com o intuito de alienarem as sociedades, a partir de 
uma dinâmica na qual prevalecem apenas os princípios que 
o sistema capitalista quer fazer prevalecer.



310Cenários e Personagens – construção e desconstrução de estereótipos

Considerações finais
As reflexões aqui apresentadas acerca do discurso transmi-
tido pela mídia não se limitam apenas a criticar as repre-
sentações sociais produzidas pelos veículos de comunica-
ção. Enquanto serviço público caberia às emissoras assumir 
a tarefa de qualificar a visibilidade do segmento idoso na 
agenda pública e nos meios de comunicação, e, minimizar, 
dessa forma, as apresentações simplistas e estereotipadas 
dessa e de outras segmentações sociais.

O fato é que a mídia hegemônica no Brasil dificilmen-
te abre espaço para retratar “os envelhecimentos”. O que se 
observa, além das representações relatadas neste trabalho, 
é a circulação de matérias e reportagens que discutem pla-
nos de saúde, aposentadorias e o peso que essa população 
representa para a previdência social. Quando apresentam 
uma abordagem cultural nos conteúdos, divulgam matérias 
comemorativas sobre o Dia dos Avós ou sobre a semana do 
idoso. Sem contar que ainda prevalece a noção de que o enve-
lhecimento se relaciona apenas à ideia de fragilidade, a uma 
fase de perdas e empobrecimento, e que a pessoa idosa re-
presentaria um ônus para o Estado, a sociedade e a família.

O Estatuto do Idoso de 2003, Lei nº 10.741/2003, já de-
marcava que os meios de comunicação devem difundir in-
formações sobre o processo de envelhecimento, conforme 
descrito no artigo 24, como se observa no seguinte texto: 
“os meios de comunicação manterão espaços ou horários 
especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, 
educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo 
de envelhecimento”. Todavia, infelizmente, o teor dos con-
teúdos tem sido outro.

A comunicação é sempre uma relação que envolve três 
elementos: o emissor, a mensagem e o receptor (WOLTON, 
2006). Portanto, para que haja a comunicação não bas-
ta transmitir uma informação, mas ter a sensibilidade às 
condições às quais esse receptor a recebe. Trata-se de um 



311Cenários e Personagens – construção e desconstrução de estereótipos

espaço simbólico para que coisas sejam ditas por meio de 
palavras e não de golpes. Deve haver uma negociação, uma 
manifestação de confiança em relação ao outro, entenden-
do esse processo em nível individual ou coletivo. Portanto, 
o foco na comunicação está na confiança no outro; como 
diria Wolton (2006), isso significa algo de muito valor para 
uma sociedade da (in)comunicação, da desinformação. Mas 
a confiança torna-se um recurso ingênuo, dado que todo o 
contexto de disputa de poder e dominação nos leva exata-
mente ao sentido contrário.

Para salvar a comunicação é preciso, antes de tudo, pre-
servar sua dimensão humanista (WOLTON, 2006). Por isso, 
o essencial da comunicação não reside nas técnicas ou no 
uso dos mercados, mas na capacidade de vincular suas fer-
ramentas a valores democráticos.

Notas
1.   Uma versão deste trabalho foi apresentada no DT 8 – 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação do XXIV Con-
gresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, re-
alizado de 3 a 5 de junho de 2019.

2.   “Guita Debert [...] problematiza o idoso como fonte de re-
curso, numa alusão à velhice ativa que se traduz por repre-
sentações gratificantes na 3ª idade, o que se constitui num 
elemento ativo para a reprivatização da velhice. Por outro 
lado, a visibilidade conquistada pelas experiências inova-
doras e bem-sucedidas fecha o espaço para as situações de 
abandono e dependência” (GOMES, 2014, p. 60).
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Atingidos por desastres:  
uma nova categoria social?

TÂNIA MARIA SILVEIRA

Desastres são considerados uma categoria mundial de fenô-
meno social1. Tal entendimento é recente e está em debate na 
Sociologia, porém o campo brasileiro das Ciências Sociais 
acumula importantes estudos sobre os grupos sociais impac-
tados por desastres. Considerando que o fenômeno acontece 
em dimensão planetária, torna-se importante refletir sobre 
os “atingidos por desastres” enquanto uma categoria social.

Eventos críticos são cada vez mais recorrentes, com 
maior intensidade e abrangência, atingindo milhares de pes-
soas. Ameaças catastróficas pairam sobre todo planeta, pois 
não há fronteiras para os perigos da poluição, desmatamento, 
aquecimento global, radioatividade, alimento geneticamente 
modificado, dentre outros riscos. Enquanto o problema se 
amplia, crescem as polêmicas sobre os riscos e as vítimas. 
Segundo Ulrich Beck2 (2011, p. 56), os riscos são “oportuni-
dades de mercado”. Para ele, a sociedade do risco é também a 
sociedade da ciência, da mídia e da informação, e seus repre-
sentantes fazem “disputas defini-tórias” sobre a extensão, o 
grau e a urgência dos riscos. Assim, a “canibalização mer-
cantilizante dos riscos” favorece os jogos da informação e 
comunicação que encobrem e revelam os grandes perigos.

De fato, não há medidas preventivas eficazes para con-
ter a intensificação das ameaças e desastres. Então, os pro-
blemas são cada vez mais complexos enquanto o vácuo po-
lítico se amplia. Face aos desafios da representação, emerge 
o questionamento sobre o papel histórico do sujeito políti-
co: “É possível que as suscetibilidades globais sejam orga-
nizadas politicamente?” (BECK, 2011, p. 59).

Pelas razões apresentadas, a midiatização dos “atingi-
dos por desastres” supõe a compreensão da dimensão terri-
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torial, especialmente a percepção dos impactos nos proces-
sos de sociabilidade. Isto é o que se espera da articulação 
entre o ambiente midiático e as práticas sociais situadas em 
contextos históricos. 

Apresenta-se aqui o debate sobre “atingidos por de-
sastres”, dando ênfase aos elementos que colaboram para 
a compreensão das relações e dinâmicas sociais contempo-
râneas, considerando que tal categoria se insere no debate 
público atual ao ser apropriada pela mídia, principalmente 
após recentes desastres ambientais causados por grandes 
empresas de mineração no Brasil3. O propósito é contribuir 
com a discussão sobre identidades e visibilidades, identifi-
cando mais apropriadamente esse segmento social que pas-
sou a ser presença frequente em materiais jornalísticos e 
nos debates em vários níveis da esfera pública, que, mesmo 
tão antigo, permanece recorrente e atual.

Considerando o contexto amplo e complexo que envol-
ve o tema, optou-se por uma abordagem conceitual geral 
ancorada em definições oficiais vigentes e formulações de 
especialistas. O texto está subdividido em três itens: pri-
meiro, uma breve apresentação dos desastres como fenô-
meno social; em seguida, os atingidos por desastres como 
conceito em discussão; por fim, algumas considerações so-
bre a identificação das vítimas de desastres como nova ca-
tegoria social, acionada de forma recorrente em conteúdos 
informacionais que circulam tanto nos meios de comunica-
ção tradicionais como nas redes sociais digitais.   

Desastres: um fenômeno social
Os desastres são fenômenos que compõem o mosaico da 
história humana, incidindo sobre a vida de milhares de 
pessoas desde a antiguidade. Atualmente, os problemas se 
intensificaram, pois “a produção social de riqueza é acom-
panhada sistematicamente pela produção social de riscos” 
(BECK, 2011, p. 23). Eventos críticos eram esporádicos no 
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passado, por exemplo, a erupção do Vesúvio que dizimou 
as cidades de Pompéia e Herculano, em 79 d.C., ou os terre-
motos em Antioquia que mataram 250 mil pessoas, em 526 
d.C. Nas últimas décadas, porém, os desastres e catástrofes 
são notícias rotineiras, tais como furacões do tipo Katrina 
(2005) ou Harvey (2017) nos Estados Unidos; ciclones como 
em Miamar (2008); enchentes e deslizamentos como no Rio 
de Janeiro (2011). Os desastres provocados pela ação huma-
na são cada vez mais recorrentes: o naufrágio do Titanic 
no Atlântico Norte (1912); o envenenamento por mercúrio 
em Minamata, no Japão (1956); a explosão na usina nuclear 
de Chernobyl, na antiga União Soviética (1986); o acidente 
com Césio137 em Goiânia (1987); os rompimentos das bar-
ragens de rejeitos de mineração nas cidades mineiras de 
Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

Embora seja um fenômeno social mundial, o deba-
te sobre essa problemática ainda permanece restrito aos 
círculos especializados. Os estudos científicos oferecem 
análises micro e macro dos desastres identificando suas 
características a partir da origem, gravidade, abrangên-
cia, responsabilidade, dentre outros aspectos. Apesar de 
o fenômeno ser antigo, somente na década de 1950 as 
Ciências Sociais iniciaram estudos amplos e sistemáti-
cos dos desastres4. Pioneiro da Sociologia do Desastre, 
o norte-americano Enrico Louis Quarantelli (2015, p. 26) 
alertou para a necessidade da clareza conceitual nesse 
campo de estudos, pois a confusão no uso dos conceitos 
gera problemas sérios para o trabalho de campo e a in-
terpretação dos dados coletados (QUARANTELLI, 2015, 
p. 30). Para ilustrar a importância da clareza conceitual 
no estudo dos desastres, Quarantelli faz a distinção dos 
termos “desastre” e “catástrofe”: 
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Em uma catástrofe, a maioria (ou toda) da comu-
nidade residencial é afetada, impossibilitando, as-
sim, que os desabrigados busquem refúgio na casa 
de amigos e parentes, os quais se encontram em 
situação semelhante. Da mesma forma, a maioria 
das instalações e bases operacionais das organiza-
ções de emergência está debilitada. Além disso, as 
autoridades locais encontram-se impossibilitadas 
de exercerem suas habituais funções e cargos, não 
somente no período da crise, mas também no perí-
odo de recuperação. Finalmente, a maioria das fun-
ções cotidianas da comunidade foi interrompida, de 
maneira brusca e simultânea. Nos desastres, esses 
quatro elementos não aparecem claramente (QUA-
RANTELLI, 2015, p. 32).

Tal advertência corrobora com os pressupostos da co-
municação inclusiva cujo propósito é transformar men-
talidades em favor do bem-estar social. Isso significa 
concretamente que, para evitar confusão conceitual, se 
faz necessário cuidar dos termos técnicos que definem 
cada fato social. Por exemplo, os eventos críticos devem 
ser noticiados conforme os critérios de classificação 
e codificação, ou seja, não podem ser denominados de 
forma aleatória com palavras aparentemente sinônimas, 
tais como, “acidente”, “incidente”, “desastres”, “catástro-
fe”, “calamidade”, dentre outras.

No Brasil, a normativa sobre desastres tem sofrido al-
terações conceituais periódicas. O Departamento de De-
fesa Civil adotava um significado para os diferentes ti-
pos de desastres5. Tal entendimento foi alterado em 2000 
pela Política Nacional da Defesa Civil que classificou os 
desastres quanto à origem e estabeleceu três diferentes 
tipos6: (1) naturais; (2) humanos ou antropogênicos; (3) 
mistos. Em 2012, ocorreu nova mudança na classificação 
dos desastres. A atual definição oficial consta no Glossá-
rio de Proteção e Defesa Civil: 
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Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais, 
tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um ce-
nário vulnerável exposto à ameaça, causando danos 
humanos, materiais ou ambientais e consequentes 
prejuízos econômicos e sociais. (2017, p. 22)

Essa definição abarca vários tipos de desastres. Porém, 
não basta ter uma definição para compreender as especifi-
cidades do fenômeno. É preciso identificar as particulari-
dades de cada evento crítico, pois a informação precisa so-
bre o tipo do desastre contribui para socorrer corretamente 
as vítimas e definir precisamente as responsabilidades cri-
minais, tais como, negligência, imperícia ou imprudência.

A Codificação e Classificação Brasileira de Desastres 
(Cobrade)7 normatiza os aspectos técnicos em conformida-
de com os critérios internacionais. Os desastres são iden-
tificados em duas categorias: desastres naturais e desastres 
tecnológicos. A categoria “desastres naturais” está subdivi-
dida em 5 grupos, 13 subgrupos, 24 tipos e 23 subtipos. A 
categoria “desastres tecnológicos” compreende 5 grupos, 15 
subgrupos e 15 tipos8. Essa definição, adotada pelo Gover-
no brasileiro, em 2012, foi elaborada a partir da classificação 
utilizada pelo Banco de Dados Internacional de Desastres 
(EMDAT) do Centro para Pesquisa sobre Epidemiologia de 
Desastres (Cred) e da Organização Mundial de Saúde (OMS/
ONU), tal como informa o Ceped/USFC (2012, p. 26).

Desastres naturais são recorrentes. O Brasil está na lis-
ta dos 10 países com maior número de pessoas afetadas por 
desastres entre 1995 e 2015, segundo dados do Escritório 
das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNIS-
DR) e do Cred, disponibilizados no site das Nações Unidas 
Brasil em 24 de novembro de 2015. Além da enorme quan-
tidade de desastres naturais, tem aumentado a incidência 
de desastres tecnológicos. Trata-se de eventos críticos com 
origem na ação humana, podendo ser intencional, por des-
cuido ou por falhas técnicas9. Exemplo disso é o rompimen-
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to/colapso de barragens, classificado pela Cobrade na cate-
goria desastre tecnológico e no grupo relacionado a obras 
civis. Segundo Marchezini (2018, p. 44), entre os anos de 
2001 e 2011, foram registradas mais de 800 ocorrências de 
rompimento de barragens no Brasil.

Apesar da gravidade do problema, Marchezini (2018) 
informou que os desastres relacionados à água e ao colap-
so de barragens tornaram-se objeto de estudo das ciências 
sociais somente na última década. Pela insuficiência e/ou 
desconhecimento dos estudos teóricos, ainda é comum 
prevalecer o entendimento empírico que atribui à nature-
za (ou a Deus) a responsabilidade pelos desastres. Graças 
aos avanços científicos, tal compreensão tem sido cada vez 
mais questionada pelos especialistas. Vários pesquisadores 
defendem a importância da busca pelas causas dos even-
tos críticos de forma qualificada e exaustiva. Para alguns 
estudiosos, não existe desastre natural, pois na origem dos 
eventos críticos está a responsabilidade do ser humano.

Em acordo com tal paradigma implícito na área dos de-
sastres, Quarantelli (2015, p. 37) considerou as várias noções 
inter-relacionadas destacando duas que julgou serem fun-
damentais: “(1) os desastres são fenômenos sociais inerente-
mente, e (2) a origem dos desastres se encontra na estrutura 
social ou no sistema social”. Para o autor, o desastre é um fe-
nômeno social porque acontece no espaço social, seja espaço 
microssocial, isto é, o lugar em que ocorrem interações entre 
pessoas (a casa, a rua, o trabalho ou outros espaços); seja ma-
crossocial, o lugar em que ocorrem as diversas interações en-
tre as instituições sociais. Por exemplo, as inundações cau-
sam danos às pessoas que se instalam às margens dos rios 
e ocupam, de forma imprudente, a planície que é o espaço 
natural de transbordamento das águas em épocas de cheias. 
De fato, as pessoas têm conhecimento empírico sobre o meio 
ambiente em que vivem, mas pode haver indivíduos instala-
dos em regiões alagadiças sem informação antecedente do 
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risco. No entanto, as instituições públicas concernentes não 
podem alegar desconhecimento de tais perigos, sobretudo 
em locais onde há inundações recorrentes.

A segunda noção fundamental é quanto à responsabili-
dade das instituições em relação à origem dos desastres. Para 
Quarantelli (2015, p. 42), “a fonte ou origem dos desastres se 
encontra no próprio sistema no qual eles aparecem”, pois são 
manifestações das vulnerabilidades da sociedade, ou seja, 
deficiências existentes nas estruturas ou nos sistemas so-
ciais. Para ele, “não é apropriado falar de desastres ‘naturais’ 
como se pudessem existir fora das ações e decisões dos seres 
humanos e suas sociedades” (QUARANTELLI, 2015, p. 41).

Muitos desastres classificados como “naturais” são 
decorrentes da ação humana, seja intencionalmente, por 
exemplo, quando as pessoas decidem ocupar regiões de 
riscos; seja por descuido – quando os órgãos públicos fe-
cham os olhos para o problema – ou por falhas técnicas, por 
exemplo, no caso de desabamentos das construções feitas 
por seres humanos. Além da iniciativa individual, existe a 
omissão e/ou a conivência institucional. Portanto, há res-
ponsabilidade humana na origem dos desastres, por ação 
ou omissão dos indivíduos e das instituições.

Convergente com essa visão, a socióloga brasileira Nor-
ma Valencio afirmou que “desastre é, antes de tudo, o fe-
nômeno de constatação pública de uma vulnerabilidade na 
relação do Estado com a sociedade diante o impacto de um 
fator de ameaça que não se conseguiu, a contento, impedir 
ou minorar os danos e prejuízos” (VALENCIO, 2009, p.5).

 Conforme Soriano e Valencio (2009, p.147) a socieda-
de atual vive num ambiente de riscos bem maiores que a 
cultura de segurança consegue resolver. Aparentemente, os 
sistemas criados são bem ordenados e gerenciáveis, porém 
um dos aspectos de insuficiência da cultura de segurança é 
a ausência de conhecimento e monitoramento sobre deter-
minado fator de ameaça que permita atuação preventiva. 
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Para eles, a cultura de segurança requer a “internalização 
dos riscos e uma nova forma de relação entre as institui-
ções, os sistemas peritos e a população, que se configuraria 
numa das questões fundamentais para a modernização re-
flexiva” (SORIANO; VALENCIO, 2009, p.148).

Desastre, então, é um fenômeno multifacetado que per-
passa a história da humanidade e tem sido intensificado 
pelo predomínio do modelo de desenvolvimento industrial 
capitalista. Para alguns estudiosos, como Quarantelli (2015, 
p. 49), os desastres são “manifestações de evolução dos sis-
temas sociais que estão sempre se modificando”. A evolução 
dos sistemas sociais implica a busca por condições de vida 
mais seguras e inovações que ainda não foram previstas.

Desse ponto de vista, torna-se imperativo dar visibilida-
de às múltiplas facetas desse fenômeno social. Se os desas-
tres provocam grandes perdas e danos, é interessante pensar 
no processo de recuperação ou reparação que pode ser gera-
dor de ganhos e benefícios. Essa é uma maneira inusitada de 
interpretar tal fenômeno social, que não significa minimizar 
sofrimentos, camuflar danos, omitir responsáveis. Trata-se 
de reconhecer que, embora causador de morte e sofrimento 
a tantas pessoas, o pós-desastre pode ser visto como oportu-
nidade para a inovação. Portanto, a imagem do pós-desastre 
pode enfatizar “o negativo e a reatividade” e/ ou “evocar o 
positivo e a pró-atividade”. Daí, a importância de se refletir 
com atenção sobre qual seria o melhor ponto de vista para 
compreender e explicar esse fenômeno.

Atingidos por desastres: um conceito em debate
A expressão “atingidos por desastres” tem um sentido geral 
autoexplicativo, por isso ela é empregada sem detalhamen-
tos semânticos, inclusive nos meios de comunicação. Em-
bora essa prática seja usual, o emprego aleatório do termo 
pode gerar confusão. Por exemplo, na identificação das ví-
timas de desastres na América Latina emprega-se o termo 
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“afetados”, enquanto no Brasil são utilizados os conceitos 
“impactados”, “afetados” e “atingidos”.

Além das variações da linguagem regional, o termo 
“atingido” é uma categoria social em construção. Por isso, 
o significado precisa ser explicitado quando empregado 
como categoria teórica para análises sociológicas ou áreas 
afins. Conforme Vainer (2018, p.40), “embora o termo apa-
reça em documentos técnicos e remeta a dimensões econô-
mico-financeiras, a noção não é nem meramente técnica, 
nem estritamente econômica”. Daí a importância da clareza 
conceitual ao decidir sobre qual termo utilizar na identifi-
cação das vítimas de desastres.

O termo “impactado” por desastre é utilizado para de-
signar de maneira genérica pessoas ou ambientes que so-
freram os efeitos de um desastre. Esse termo é encontrado 
para designar vítimas de desastres em situação específica, 
tal como empregado no Termo de Transação e Ajustamen-
to de Conduta (TTAC) que foi assinado por representantes 
das mineradoras e dos governos, em 2016, após o desas-
tre da Samarco: “Impactados: pessoas físicas ou jurídicas, 
e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente 
afetadas pelo evento nos termos das alíneas abaixo e deste 
acordo” (TTAC, 2016, p. 07).

a) perda de cônjuge, companheiro, familiares até 
o segundo grau, por óbito ou por desaparecimen-
to; b) perda, por óbito ou por desaparecimento, de 
familiares com graus de parentesco diversos ou de 
pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham 
relação de dependência econômica; c) perda com-
provada pelo proprietário de bens móveis ou imó-
veis ou perda da posse de bem imóvel; d) perda da 
capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de 
bem imóvel ou de parcela dele; e) perda comprovada 
de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos 
recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a 
atividade extrativa ou produtiva; f) perda de fontes 
de renda, de trabalho ou de autossubsistência das 



324Cenários e Personagens – construção e desconstrução de estereótipos

quais dependam economicamente, em virtude da 
ruptura do vínculo com áreas atingidas; g) prejuízos 
comprovados às atividades produtivas locais, com 
inviabilização de estabelecimento ou das atividades 
econômicas; h) inviabilização do acesso ou de ativi-
dade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, 
incluindo as terras de domínio público e uso cole-
tivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de 
vida de populações; i) danos à saúde física ou men-
tal; e destruição ou interferência em modos de vida 
comunitários ou nas condições de reprodução dos 
processos socioculturais e cosmológicos de popu-
lações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos 
indígenas. (TTAC, 2016, p. 7 e 8).

O significado do termo “afetado” encontra-se no Glos-
sário de Proteção e Defesa Civil (2017, p. 9): “qualquer pes-
soa que tenha sido atingida ou prejudicada por desastre 
(deslocado, desabrigado, ferido etc.)”. Embora tal definição 
seja genérica, é possível identificar as vítimas se considerar 
os 65 códigos específicos da Cobrade. 

Por fim, há o conceito de “atingidos” e suas várias defi-
nições10, dentre elas, a que se encontra no Dicionário Crítico 
da Mineração (2016, p. 32): “Atingidos (impac.miner.) – Indi-
víduos e grupos que sofrem com os impactos da mineração, 
mesmo os desconsiderados oficialmente pela avaliação de 
impacto ambiental, mineradoras e pelo poder público”. Essa 
definição distingue cinco tipos de atingidos11: (1) afetados 
territorialmente; (2) economicamente afetados; (3) afetados 
por subprojetos; (4) impactados ambientalmente; (5) atingi-
dos socialmente. Vale notar que a abrangência de cada tipo 
indica a complexidade da composição desse segmento social. 

Nota-se, portanto, que a identificação e caracterização 
de grupos sociais não é um trabalho simples. No estudo 
sobre a mobilização dos afetados por megaempreendimen-
tos extrativistas na América Latina (2016), a pesquisadora 
Cristiana Losekann apontou importantes elementos con-
ceituais que contribuem para compreender as relações e 
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dinâmicas desse segmento social. Para ela, a ciência social 
brasileira oferece robustas análises sobre grupos sociais 
impactados por diferentes projetos de políticas de desen-
volvimento. Dentre as análises citadas, estão aquelas vol-
tadas para os problemas causados por hidrelétricas que 
geraram um campo mais amplo de pesquisa, tais como os 
estudos dos pesquisadores Andréa Zhouri, Carlos Vainer, 
Lygia Sigaud, entre outros.

O termo “atingido” possuía inicialmente definição mais 
restrita, pois “o atingido era o proprietário de um território 
que precisava ser desapropriado para a realização de um 
empreendimento, em geral conectado àquele território por 
suas características naturais peculiares (existência de mi-
nério, rios, costa)” (LOSEKANN, 2016, p. 133). Desse ponto 
de vista, as vítimas eram tratadas a partir da perspectiva 
indenizatória, sem considerar os impactos ocorridos em 
outras dimensões de suas vidas – subliminarmente consi-
deradas como estorvo ao “progresso”.

O entendimento evoluiu para uma visão denominada 
por Carlos Vainer (2008) como “concepção hídrica”, quando 
passaram a incluir no processo de reconhecimento as pesso-
as não proprietárias (ocupantes, posseiros, meeiros). Houve 
também evolução na compreensão do Banco Mundial que 
incluiu o “reassentado involuntário” e, com isso, ampliou a 
compreensão sobre a condição da vítima enquanto alguém 
que negociou involuntariamente o reassentamento pós-de-
sastre. Apesar dos avanços, o conceito de “atingido” con-
tinuou restrito a quem estava vinculado à área alagada por 
empreendimento hidroelétrico.

Atualmente, no contexto latino-americano, o entendi-
mento é ainda mais amplo, pois os impactados pelas ati-
vidades de extração de commodities minerais e grãos so-
maram-se aos atingidos pelos impactos de hidrelétricas 
(LOSEKANN, 2016). Porém, restam muitas polêmicas em 
torno da definição conceitual dos atingidos por desastres. 
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Para interpretar as controvérsias, é bem luminosa a expli-
cação sobre a noção de “atingido” feita por Vainer (2008):

Conceito em disputa, a noção de atingido diz respei-
to, de fato, ao reconhecimento, leia-se legitimação, 
de direitos e de seus detentores. Em outras palavras, 
estabelecer que determinado grupo social, família 
ou indivíduo é, ou foi, atingido por determinado 
empreendimento significa reconhecer como legíti-
mo – e, em alguns casos, como legal – seu direito a 
algum tipo de ressarcimento ou de indenização, rea-
bilitação ou reparação mais pecuniária. Isso explica 
que a abrangência do conceito seja, ela mesma, ob-
jeto de uma disputa (VAINER, 2008, p.40).

Considerando o entendimento exposto, “atingido” é um 
conceito em disputa devido ao conflito de interesses entre 
as vítimas e empreendimentos econômicos. Considerando 
que a ampliação dos desastres nas últimas décadas revela 
a prevalência dos interesses dos empreendedores do atu-
al modelo econômico e tecnológico causador de desastres, 
isso significa que prevalecem os interesses econômicos so-
bre os sociais e ambientais. Por isso, apesar dos impactos 
socioeconômicos e socioambientais cada vez maiores, tais 
empreendedores seguem impunemente atingindo milhares 
de vítimas cujos danos perduram por tempo indetermina-
do. É desse modo que os conflitos decorrentes dos desastres 
condicionam as relações entre o desenvolvimento econô-
mico, a mobilidade do capital e suas determinações sociais 
e históricas nas formas de posse, propriedade, uso e ocupa-
ção dos solos, nos territórios rurais e urbanos.

Tais relações e dinâmicas geram diferentes tipos de afe-
tados. No estudo sobre o extrativismo na América Latina 
foram apontados por Losekann (2016, p.138): (1) os afeta-
dos diretamente em seus territórios, incluídos aqueles que 
nem têm consciência social e política da situação em que 
se encontram; (2) os afetados e conscientes dessa posição, 
atuando em causa própria; (3) e aqueles não são afetados, 
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mas mobilizam os afetados para enfrentarem os problemas 
decorrentes do extrativismo.

“Afetado” não constitui uma identidade. É mais ade-
quado entender essa designação como um “enquadra-
mento” e um mecanismo cognitivo que ocorre pela 
compatibilização de diversas identidades coletivas con-
vergentes (ambiental, indígena, quilombola, agroeco-
logia, gênero, pescadores etc.), em uma dada condição, 
e a partir de mecanismos relacionais e interativos que 
articulam atores diversos (LOSEKANN, 2016, p. 141). 

Então, o desastre não constitui uma identidade. Por exem-
plo, as vítimas de um desastre aéreo passarão a ser identifica-
das como atingidas por aquele fato, porém podem ser pessoas 
que sequer se conheciam. O “enquadramento” como atingido 
por tal desastre não corresponde a um vínculo identitário en-
tre as vítimas. Para a autora, não se trata de buscar a autenti-
cidade do “afetado”, mas de compreender as diferentes dinâ-
micas sociais que mobilizam (ou não) os sujeitos políticos e os 
colocam em rede (ou não) para as ações coletivas.

Os atingidos por desastres são uma nova 
categoria social?
Categoria social é um recurso teórico utilizado para estu-
dar as relações sociais. As categorias sociais são constru-
ídas a partir dos dados da vida social que são recolhidos 
e interpretados a partir de pressupostos que compõem 
uma visão teórica. Em se tratando dos “atingidos por 
desastres”, o dado empírico principal é a existência de 
determinada quantidade de pessoas com vínculo social 
gerado pela vivência de um evento crítico. Portanto, a 
interpretação de cada desastre vai depender do enqua-
dramento do fato, dos mecanismos de interação entre as 
vítimas e dos repertórios a serem construídos pelos ato-
res implicados no desastre.
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O padrão social é um dado basilar para a interpretação 
do fato, pois as categorias sociais são fundamentadas no 
pressuposto teórico de que em todas as sociedades huma-
nas existem padrões sociais (ou estruturas) que viabilizam 
a organização da vida social em suas variadas dimensões 
– política, econômica, cultural, religiosa, etc. Atividades 
conjuntas podem construir padrões de convivência. Ações 
coletivas podem perdurar a interação das pessoas por tem-
po indeterminado. No caso dos “atingidos por desastres”, 
o enquadramento do fato histórico é essencial para a iden-
tificação das vítimas. Os mecanismos de interação entre 
as vítimas (existentes ou criados após o desastre) são de-
terminantes na manutenção dos vínculos enquanto grupo 
social. Os repertórios dos diversos atores podem alimentar 
os mecanismos relacionais e interativos dos “atingidos por 
desastre” mantendo as pessoas interligadas de forma per-
manente ou eventual. Por exemplo, as vítimas das inunda-
ções nas chuvas de verão realizam ações coletivas enquanto 
desabrigados ou atingidos pela enchente. Normalmente, as 
ações coletivas dos atingidos sustentam os laços de unidade 
em defesa dos seus interesses até a retomada da rotina indi-
vidual quando, então, arrefece a articulação política.

É importante considerar que a vida em sociedade não 
acontece de forma aleatória. A categoria social supõe uma 
unidade relativamente autônoma de pessoas com diferen-
tes origens e capacidade de agir coletivamente em prol de 
interesses comuns. Essa unidade de pessoas se efetiva atra-
vés do entrelaçamento dos indivíduos sustentado por pa-
drões sociais constituídos de forma dinâmica. Tais padrões 
sociais podem perdurar ao longo da história através de pro-
cessos de unidade relativamente autônomos construídos 
em função de costumes e/ou interesses. Então, a formulação 
de uma categoria social é feita a partir dos dados da vida so-
cial interpretados teoricamente, ou seja, supõe a realização 
de estudos sobre os padrões sociais do grupo.
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Os “atingidos por desastres” podem ser considerados como 
categoria social na medida em que conformam uma unidade de 
pessoas relativamente autônoma, ou seja, componham grupos 
socialmente identificados – estabeleçam objetivos comuns para 
interagirem de forma organizada; definam responsabilidades 
compartilhadas, exercício de funções e tarefas em favor dos 
seus semelhantes, dentre outras características.

No Brasil, o Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) é uma organização atuante desde o final da década 
de 1970 que congrega e representa as vítimas do processo de 
construção ou rompimento de barragens. O MAB pode ser 
considerado uma expressão concreta da categoria social “atin-
gidos por desastres”, pois surgiu da construção de unidades 
relativamente autônomas entre os atingidos em nível nacio-
nal, com direção coletiva e rostos regionais marcados pelos 
costumes e pela luta por interesses comuns, sem distinção de 
sexo, cor, religião, partido político e grau de instrução (MAB, 
2019). Dentre as lutas travadas por seus integrantes, encontra-
-se a campanha pela aprovação da Política Nacional dos Atin-
gidos por Barragens e outros Empreendimentos, um projeto 
de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados. Propos-
ta similar já foi aprovada em nível estadual no Rio Grande do 
Sul e está tramitando em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Por fim, três breves considerações: (1) o processo de ca-
tegorização é complexo porque consiste em analisar o entre-
cruzamento de diferentes relações sociais que estão em coo-
peração e/ou em conflito; (2) as diferenças conceituais entre 
“atingidos”, “afetados” e “impactados” por desastres podem 
ofuscar a compreensão das vítimas de desastres enquanto uma 
nova categoria social, porém as controvérsias não interferem 
nas relações sociais históricas, dinâmicas e em permanente 
evolução; (3) a atual definição de “atingidos por desastres” é 
mais abrangente, pois inclui as vítimas que estão além do ter-
ritório impactado, ampliando a percepção dos desastres e dos 
riscos vividos pela sociedade contemporânea.
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Considerações finais
A problemática dos atingidos por desastres revela a impor-
tância da discussão sobre identidades e visibilidades na pro-
dução midiática dos grupos que lutam por reconhecimento 
social. Embora tais grupos sejam cada vez mais numerosos, 
eles continuam invisibilizados ou precariamente visibiliza-
dos devido aos jogos mercantilizantes da informação e da 
comunicação que encobrem os grandes perigos e dramas 
produzidos pela Sociedade de Risco, frutos da modernida-
de reflexiva, segundo o entendimento de Antony Giddens, 
Scott Lash e Ulrich Beck.

Importa compreender como tais grupos são midiatizados 
na sociedade contemporânea. Para isso, se faz necessário obser-
var a interpretação de cada desastre, ou seja, o enquadramento 
do fato, dos mecanismos de interação entre as vítimas e dos re-
pertórios construídos pelos atores implicados no desastre. 

Enfim, a midiatização dos “atingidos por desastres” supõe a 
articulação entre o ambiente midiático e as práticas sociais ter-
ritorializadas e contextualizadas historicamente, explicitando a 
percepção dos impactos nos processos de sociabilidade.
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Notas

1.   Desastres como fenômeno social é uma proposição de 
Enrico Louis Quarantelli (2015, p. 37).

2.   Em 1986, o sociólogo alemão Ulrich Beck lançou o livro 
Sociedade de Risco – rumo a uma outra modernidade. Em 
seguida, ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, o que 
contribuiu para repercutir a Teoria da Sociedade de Risco. 
Ele se tornou uma referência no debate sobre a moderniza-
ção reflexiva. Seu livro foi traduzido por Sebastião Nasci-
mento e publicado no Brasil somente em 2010.

3.   PASSARINHO, Nathalia. Tragédia com barragem da 
Vale em Brumadinho pode ser a pior no mundo em 3 déca-
das. BBC News. [S.l.] 29 janeiro 2019. Disponível em:https://
www.bbc.com/portuguese/brasil-47034499

4.   Na Sociologia existem duas vertentes que estudam esse 
fenômeno: Sociologia dos Desastres e Sociologia do Risco.

5.   Conforme o Glossário de Defesa Civil, Estudo de Risco e 
Medicina de Desastre (CASTRO, 1998, p. 52).

6.   Conforme a Política Nacional da Defesa Civil (BRASIL, 
2000, p. 27).

7.   De acordo com o Centro Universitário de Pesquisa e Es-
tudos Sobre Desastres da Universidade Federal de Santa 
Catarina, “a Codificação Brasileira de Desastres (Cobra-
de), em substituição à Classificação dos Desastres (Codar) 
até então utilizada, foi elaborada a partir da classificação 
utilizada pelo Banco de Dados Internacional de Desastres 
(Emdat) do Centro para Pesquisa sobre Epidemiologia de 
Desastres (Cred) e da Organização Mundial de Saúde (OMS/
ONU), com o propósito de adequar a classificação brasilei-
ra às normas internacionais” (Ceped/USFC, 2012, p. 26).

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47034499
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47034499
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8.   Ver texto completo na Classificação e Codificação Brasi-
leira de Desastres (Cobrade).

9.   O aumento dos desastres tecnológicos pode ser conferi-
do no documento final da Terceira Conferência Mundial das 
Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres. Na con-
ferência realizada pela ONU, em março de 2015, no Japão, 
formulou-se, sob o “Marco de Sendai”, um documento con-
tendo diretivas visando posicionar as práticas de governança 
para a gestão e prevenção de riscos presentes em grandes 
empreendimentos econômicos. Entre outras perspectivas 
centrais, o documento destacou a necessidade de constru-
ção de “resiliências sociais” a partir de medidas econômicas, 
jurídicas, de saúde, cultura, educação e ambientais, de modo 
a se pensar possíveis integrações regulatórias entre institui-
ções. Nesse contexto de propostas e princípios norteadores, 
talvez o escopo mais inovador tenha sido a inclusão das ame-
aças criadas pelo homem como fator central na construção 
de causalidades ligadas às ameaças e vulnerabilidades que 
surgem em contextos de grandes empreendimentos” (AL-
CÂNTARA; SAMPAIO, 2016, p. 52).

10.  De acordo com o pesquisador Carlos B. Vainer (2008, p. 
40), “entende-se que sendo essencialmente uma categoria 
social em disputa, a noção de atingido varie no tempo e no 
espaço, conforme os contextos políticos e culturais e, por 
que não dizê-lo, em consonância com o desenrolar e desen-
lace dos conflitos opondo diferentes atores sociais”.

11.   Conforme o Dicionário Crítico da Mineração (2016, p. 31 
e 32): “Afetados territorialmente – indivíduos donos de ter-
ra, com título ou não, compulsoriamente removidos ou que 
perderam parte de suas terras de moradia, locais de uso co-
letivo, locais de práticas culturais e importância histórica. 
Economicamente afetados – indivíduos que perderam ou ti-
veram reduzidas suas fontes de alimentos, renda e matéria-
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-prima necessárias para a manutenção do modo de vida, por 
meio de interrupção ou eliminação dos meios de geração 
de renda ou de subsistência, como: áreas de coleta, terre-
nos agrícolas ou área de pesca; comerciantes que perderam 
mercado consumidor; trabalhadores que perderam empre-
go; ou ainda, os indivíduos que se tornaram dependentes de 
projetos sociais ou indenizações das empresas, perdendo 
sua capacidade de autorreprodução e de autonomia. Afe-
tados por subprojetos (obras e intervenção associados ao 
empreendimento) – indivíduos que tiveram algum tipo de 
prejuízo ou [risco] associados a subprojetos que compõem o 
projeto de mineração como: [minerodutos], rodovias, [ferro-
vias], porto, parque industrial, canteiro de obras, [barragens 
de rejeitos], alojamentos, áreas de pesquisa, ou que foram 
afetados ou expropriados por área de interesse da empresa, 
como áreas de [Unidades de Conservação] e passaram a ter 
suas vidas reguladas por novas regras de risco e circulação. 
Impactados ambientalmente – indivíduos que foram in-
fluenciados por mudanças no meio físico, nos ecossistemas 
e na paisagem (poluição, assoreamentos, variação químico-
-física das condições de água e ar, mortalidade e contami-
nação de animais, diminuição do lençol freático, impactos 
sonoros e odores, mudanças da estética da paisagem, den-
tre outros [impactos da mineração]), ou pelo aumento do 
desmatamento na região e de poluição da cidade. Atingidos 
socialmente – indivíduos que sofreram com especulações 
sobre a terra, a comida e outros produtos; impactados pela 
degradação da vida na cidade e no campo ou pela fragmen-
tação social das comunidades; desempregados e grupos de 
excluídos, em atividades de áreas de risco ou desassistidos 
pelo Estado e pela empresa; indivíduos prejudicados pelo 
encerramento da exploração mineral (ou de outras fases do 
empreendimento) e pelos passivos deixados”.
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