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APRESENTAÇÃO

“A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por Caballos y 
presididopor un Dios con figura equina re-pugna al buen gusto y a la 

lógica más elemental, razo-naba los otros días el Caballo. Todo el mundo
 sabe — continuaba en su razonamiento — que si los Caballos fuéramos 

capaces de imaginar a Dios lo imaginaríamos en forma de Jinete.”
Augusto Monterroso

“Fora desses casos de paralelismo positivo ou negativo, existem outros em 
que a reciprocidade dos grupos soci-ais se expressa apenas num plano.”

Claude-Levi Strauss

Dotados de ânimo, geralmente somos prolíferos nas apresentações. Des-
ta feita, falaremos generalidades que permearam o processo de elaboração 
da reflexão em sala e a consecutiva feitura dos textos aqui contidos, pois o 
semestre acadêmico foi demasiado caudaloso e suas aventuras e desventu-
ras não ensejam resumos, mas um detalhamento quase processual. E isso 
em seu tempo e talvez outro espaço possa ser elaborado. Esta nova reunião 
dos nossos esforços por socializar a reflexão coletiva acerca dos temas de 
interesse dos mestrandos/pesquisa-dores aparece num momento alvissa-
reiro para o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPgEM) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Nas instâncias inter-
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nas da UFRN o projeto já foi aprovado, faltando o crivo das dependências 
subordinadas ao ministério da Educação para sua cabal implementação. Em 
relação às outras duas edições, este e-book da disciplina de Práticas Sociais 
em Estudos da Mídia oferece um formato inédito. Agora, disponibili-zamos o 
nosso reduzido espaço para a contribuição de uma professora convidada do 
PPgEM participar, Suelly Maux, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A 
partir de então, cremos poder, a cada ano, solicitar a colaboração de um ou 
mais de nossos preciosos membros docentes ou externos que aqui estive-
rem para participarem de nossa modesta empresa intelectual. Mantivemos 
o mesmo critério de reunião dos artigos, esteados pelas prévias reuniões e 
leituras e críticas coletivas dos textos em aula.

Garanto que, mais do que antes, esta turma exala diversidade em vários 
planos, do caráter dos discentes até suas opções teóricas. O curioso é que 
nesta leva a coloração é mais humanística e menos especificamente voltada 
para as novas mídias enquanto tal, já naturalizadas como mídias apenas. Por 
exemplo, os interesses atravessam temas como os queer studies aplicados 
ao cinema, a significação da frequência de matérias acerca da América Latina 
nos grandes jornais brasileiros, o Cam4 e a atualização do estatuto da pros-
tituição, o jornalismo no interior do Rio Grande do Norte, corpo/fetichismo/
voyeurismo, as disjunções do tempo e do espaço ocasionado pelo binômio 
transporte/comunicação, as festas juninas nordes-tinas e seu processo de 
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espetacularização, o Batman!, o exibicionismo no Instagram, os efeitos psi-
cológicos dos programas pseudojornalísticos vespertinos que se dedicam à 
codificar em registro espetacular a violência urbana, as revistas femininas, as 
novas funções de A Voz do Brasil. Percebe-se que em boa parte dos casos 
a curiosidade dos discentes está voltada para assuntos relacionados com o 
desempenho de um tópico nas mídias digitais, sem muita ênfase na lingua-
gem, estrutura e especificidade abstrata dessas mídias. O que as teorias da 
comunicação parecem ter levado decênios para empreender, isto é, avançar 
de modelos behavioristas para esquemas mais complexos de pensamento 
acerca do horizonte da comunicação, as teorias que ora buscam dar conta 
das mídias digitais mais que abraçaram seu estatuto sociológico e antro-
po-lógico, em menos de 20 anos misturaram -se a esses e outros campos 
epistemológicos mais amplos e que dão conta do caráter convergente dos 
saberes autorizados pela academia. Este terceiro volume do nosso Crítica 
descentrada para o senso comum exala maturidade. Esperemos que os lei-
tores, principalmente os acadêmicos, mantenham um diálogo prolífero com 
nossos artigos científicos.

Brasília, Natal
Outubro/novembro de 2015.



Título da Obra

10

Capa

Sumário

Autor

eLivre

SUPER-HERÓIS: OS MITOS DA VIDA MODERNA

Acácia PIERRE1

INTRODUÇÃO

Considera-se como o marco zero do cinema o ano de 1895, quando os 
famosos irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo, um aparelho ca-
paz de registrar e projetar imagens em movimento. Desde então, houve 
uma constante evolução tecnológica do cinema, que conseguiu se consoli-
dar como uma das maiores indústrias mundiais, sendo hoje considerada a 
sétima arte. Em um século, o cinema sofreu diversas transformações: passou 
do mudo para o sonoro, do preto e branco para o colorido e do analógico 
para o digital. Os espectadores de cinema puderam acompanhar toda essa 
evolu-ção, tanto nas salas de exibição quanto nas etapas de produção de 
um filme

Atualmente, se faz de tudo numa produção cinematográfica utilizando 
grandes recursos para captação de imagens, edição e efeitos visuais, que fa-
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mí-dia do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Radia-
lista, Editora de Imagens. E-mail: acaciapierre9@gmail.com.

http://
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zem com que os espectadores muitas vezes não consigam distinguir o que 
é real ou não. Exemplo disso são os filmes de super-heróis, que conquista-
ram lugar nas salas de exibição e no coração de um público vasto. Como um 
gênero bastante lucrativo em Hollywood, os filmes de super-heróis estão 
en-tre as maiores bilheterias da história do cinema. Mas de onde vem tanto 
interesse nos super-heróis?

Sucesso nas salas de cinema, os super-heróis surgiram inicialmente nos 
quadrinhos. Embora haja controvérsias, o primeiro herói considerado como 
um super-humano foi o Superman de Jerry Siegel e Joe Shuster, em 1938, 
na revista Action Co-mics (Figura 01), considerada como o marco-zero das 
histórias americanas de super-heróis em qua-drinhos. Após o Superman, 
outros personagens com super poderes foram criados e passaram a partici-
par de variadas formas da vida dos jovens.
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Figura 01: Capa da primeira edição da revista em quadrinhos Action Comics.

Fonte: http://goo.gl/b9TBjy.

Mas os heróis existem antes mesmo do surgimento da escrita. Na mi-
tologia grega, por exemplo, eles eram semidivindades e possuíam poderes 
superiores aos do ser humano. Como mitos, esses semideuses buscavam 
dar sentido a um mundo des-conhecido, explicando a natureza e ditando 
regras. Atualmente, os [super] heróis são os mitos da vida moderna, estando 
presentes na publicidade, nas mídias, nos livros e em produtos, podendo ser 
facil-mente identificáveis, tomando, desta forma, lugar no imaginário popu-
lar e sendo apreciados por pú-blicos de diferentes idades.

http://goo.gl/b9TBjy
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(...) super-heróis são personagens complexos e se tornaram a mitologia de 
nosso tempo (literalmente, no caso de Thor!) . Como os deuses, os super-
-heróis tendem a ter histórias de origem bá-sica e traços de caráter, que 
prepara o cenário para inúmeras e variadas histórias. E como os deuses da 
mitologia, os super-heróis não são perfeitos; eles não são como o todoa-
moroso, todo-bondoso, todo-poderoso Deus da religião ocidental. Ainda 
assim, os nossos heróis imper-feitos podem atuar como exemplos morais. 
(IR-WIN, 2011, p. 20, tradução nossa).

Este artigo objetiva descrever a relação do papel dos personagens co-
nhecidos como super-heróis com o papel exercido pelos personagens das 
antigas mitologias, e procura demonstrar como os super-heróis consegui-
ram ocupar o lugar que ou-trora pertencia aos antigos mitos, de forma a cair 
no gosto do público em geral. Dessa forma, será realizada uma breve expla-
nação dos conceitos de mito e herói para podermos melhor compreender o 
porquê de os super-heróis serem hoje considerados mitos modernos.

O MITO

A palavra “mito” tem origem do grego mythos, que advém de dois ver-
bos: mytheyo (narrar, contar); e mytheo (contar, anunciar, conversar). Assim, 
um mito é uma narrativa, que era utilizada pe-los povos antigos para explicar 
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o que ainda não po-dia ser explicado cientificamente, como os fenôme-nos 
da natureza e o surgimento do mundo e do próprio homem. Para isso, os 
mitos utilizam personagens sobrenaturais como símbolos. São eles os deu-
ses e os heróis, que representavam as forças da natureza e as características 
da condição humana.

Foi na Grécia que os pensamentos míticos tiveram início e surgiram para 
tentar explicar o mundo e tranquilizar o homem, não seguindo, entretan-
to, as lógicas empírica e científica. Para os gregos, os mitos expressavam o 
desejo e o medo dos homens e tinham como força principal o imaginário 
coletivo.

Os principais personagens que compunham a mitologia grega eram deu-
ses e heróis. Para os gregos, os deuses possuíam características humanas, 
tanto anatômicas quanto sentimentais. Por se assemelharem tanto com os 
humanos, era comum que deuses e humanos mantivessem relações amo-
rosas, e dessas relações nasciam os semideuses, também conhecidos como 
heróis. Os deuses gregos eram caracterizados por serem perfeitos e possu-
íam capa-cidades humanas com poderes divinos. Temendo o castigo dos 
deuses, os gregos organizavam regras e rituais para conviver em sociedade 
e para demons-trar respeito às divindades. Os heróis ocupavam a posição 
intermediária entre deuses e humanos, pois possuíam habilidades superio-
res a dos seres humanos e, diferentemente dos deuses, eram mor-tais.
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Além de procurar dar sentido à origem do mundo e à existência do ho-
mem, os mitos passaram a exercer outro papel na Grécia Antiga: as narrati-
vas mitológicas inspiravam o mundo literário, gui-ando a comédia, a poesia 
e a tragédia, que são conhecidas e aclamadas até hoje.

Os mitos existem em todas as culturas e estão relacionados à sabedoria 
da vida. O mitólogo Mircea Eliade (1989) explica o mito da seguinte forma:

O mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lu-
gar no tempo primor-dial, o tempo fabuloso dos <<começos>>. Noutros 
termos, o mito conta como, graças aos feitos dos Seres Sobrenaturais, uma 
realidade pas-sou a existir, quer seja a realidade total, o Cosmos, quer ape-
nas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento hu-
mano, uma instituição. É sempre, portanto, uma narra-ção de uma <<cria-
ção>>: descrevese como uma coisa foi produzida, como começou a existir. 
(ELIADE, 1989, pp. 12–13).

Eliade ainda infere que o mito, através dos seres sobrenaturais e de seus 
poderes sagrados, “torna-se o modelo exemplar de todas as actividades hu-
manas significativas” (p. 12), como a educação, a arte, o casamento ou o 
trabalho. Assim, além de procurar explicar a gênese das coisas, do mundo 
e do ser humano, os mitos também são responsá-veis por relatar todos os 
outros acontecimentos que transformaram o homem naquilo que é hoje, ou 
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seja, impuseram regras para que possamos viver em sociedade. Em outras 
palavras, a principal função do mito não é simplesmente explicar a realidade; 
vai além disso no momento em que é responsável por acomodar o homem 
em um mundo de mistérios, desconhecido.

De acordo com Joseph Campbell (1990), as histórias existem para que 
possamos entrar em acordo com o mundo, e os mitos funcionam como 
pistas que nos ajudam a nos encontrar, na medida em que nos ensina que 
podemos nos voltar para dentro para podermos captar as mensagens dos 
símbolos. Para Campbell, os mitos existem não porque buscamos sentido 
nas coisas, mas sim porque buscamos a experiência de estar vivos. E essa 
expe-riência só pode ser alcançada quando conhecemos mitos.

Nos ensinando sobre nossas próprias vidas, os mitos nos ajudam a en-
frentar os diversos estágios da vida, como o crescimento pessoal, e outros 
rituais, como a passagem da infância para a vida adulta ou até mesmo a mu-
dança no estado civil. “Participar de um ritual é, na verdade, ter a experiência 
de uma vida mitológica. E é a partir dessa experiência que se pode aprender 
a viver espiritu-almente.” (CAMPBELL, 1990, p. 198). Assim, os mitos e os ri-
tuais ajudam o espírito humano a avançar.

Por ser uma percepção compreendida da realidade, o mito não precisa 
de provas para ser aceito, por isso não existem mitos mais verdadeiros que 
outros. Todos os mitos são verdadeiros e estão relacionados com a sabedo-
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ria da vida de diferentes culturas, de diferentes épocas. Aqueles que vivem 
o mito acreditam que ele é a única verdade e, assim, sustentam a realidade.

HERÓIS: CONTEXTUALIZAÇÃO E JORNADA

O herói é uma das manifestações mais fortes do mito. Do grego e do la-
tim heros (semideus), os heróis ficaram conhecidos em todos os tempos por 
suas ações extraordinárias. Embora esses personagens participem de diver-
sas culturas, sua origem e ontologia não são muito claras. Entretanto, Eliade 
(1978) afirma que:

A sua atividade se desenrola depois do apareci-mento dos homens, mas 
num período dos “começos”, quando as estruturas não estavam defiitiva-
mente fixadas e as normas ainda não ti-nham sido suficientemente estabe-
lecidas. O seu próprio modo de ser revela o caráter inacabado e contradi-
tório do tempo das “origens”. (ELI-ADE, 1978, p. 119).

Na Mitologia, há milhares de contos sobre os heróis e seus feitos. Para 
Campbell (1990), são essas as histórias que valem a pena ser escritas, lem-
-brando que “mesmo nos romances populares, o protagonista é um herói 
ou uma heroína que des-cobriu ou realizou alguma coisa além do nível nor-
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mal de realizações ou de experiência” (CAMPBELL, 1990, p. 137) . Munido de 
habilidades como força, inteligência e velocidade, o herói dá a vida por algo 
maior que a ele próprio e participa de forma corajosa em função do bem da 
natureza, enfrentando julgamentos e trazendo novas possibilidades de ex-
-periência para as pessoas (Figura 02).

Figura 02: Escultura “Teseu e o Minotauro”, de Antoine-Louis Barye.  
Retrata o momento em que Teseu mata o Mino-tauro.

Fonte: https://goo.gl/V8fK85.

Embora tenhamos a ideia de que os heróis são perfeitos por serem filhos 
de deuses, eles pos-suem características contraditórias a esse pensa-men-
to, como traços monstruosos, teriomorfia (for-mas de animais), androginia 
etc. Tais característi-cas remontam a fluidez do tempo das origens, quando 
o mundo dos homens ainda não existia. Nesse tempo, tudo aquilo que seria 

https://goo.gl/V8fK85
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mais tarde co-nhecido como monstruosidades (como crimes e pe-cados) 
provocam a obra criadora. A partir do mo-mento em que os heróis produ-
zem suas invenções (regras, instituições, escrita etc) o mundo dos ho-mens 
é originado e com ele surgem os castigos e in-frações àqueles que cometem 
excesso.

Mesmo possuindo o privilégio de conter ca-racterísticas sobre-humanas, 
os heróis estão desti-nados a passar por situações críticas que os amea-çam, 
sendo condenados, após o triunfo alcançado, ao fracasso e à morte. Porém, 
a morte não é o fim do herói, e este é um fator que o diferencia do hu-ma-
no. Embora não sejam imortais como os deuses, os heróis continuam a agir 
após a sua morte, prote-gendo as cidades de invasões e todos os outros ti-
pos de ameaças.

(...) o herói goza também de uma “imortalidade” de ordem espiritual, e pre-
cisamente da glória, a perenidade do seu nome. Ele torna-se dessa ma-nei-
ra um modelo exemplar para todos aqueles que se esforçam por superar a 
condição efêmera do mortal, por salvar os seus nomes do esqueci-mento 
definitivo, por sobreviver na memória dos homens. A heroicização das per-
sonagens re-ais ( ...) explica-se pelos seus feitos excepcionais, que os sepa-
ram do resto dos mortais e os “pro-jetam” na categoria dos heróis. (ELIADE, 
1978, p. 122).



Título da Obra

20

Capa

Sumário

Autor

eLivre

Presentes em todas as culturas e em todos os tempos, os heróis são mitos 
que inspiravam e ainda inspiram os homens em suas realizações. As caracte-
rísticas dos heróis existentes em diversas mitologias, épocas ou culturas se 
cruzam e muitas vezes se confundem.

De acordo com Campbell (2005, p. 42), “seja o herói ridículo ou sublime, 
grego ou bárbaro, gen-tio ou judeu, sua jornada sofre poucas variações no 
plano essencial”. A partir dessa premissa, surge o monomito, que consiste 
no fato de que as narrati-vas possuem começo, meio e fim. O monomito, 
tam-bém conhecido como “Jornada do Herói”, é uma es-trutura formulada 
por Campbell que define a traje-tória percorrida por um herói. É dividido em 
três atos e possuem características semelhantes às eta-pas dos ritos de pas-
sagem. São eles: Partida (ou Se-paração), Iniciação e Retorno. Essa estrutura 
narra-tiva, segundo Campbell, é encontrada nas princi-pais histórias da hu-
manidade, como nas histórias de Prometeu e Jesus Cristo. A Partida se confi-
gura como o momento em que o herói aspira à sua jor-nada. A Iniciação é o 
desenvolvimento da jornada em si, contendo as aventuras percorridas pelo 
he-rói. O Retorno ocorre quando o herói volta para casa com os poderes e 
conhecimentos adquiridos durante a jornada.

Com base na Jornada do Herói proposta por Campbell, o roteirista 
Hollywoodiano ChistopherVogler escreveu o livro “A Jornada do Escritor: 
es-truturas míticas para escritores” (2006). Nele, Vo-gler explica os passos 
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que roteiristas e escritores podem seguir para contar uma boa história, lem-
-brando, entretanto, que esses passos não são uma fórmula, devendo ser 
utilizados para inspirar a cri-atividade.

O uso preguiçoso e superficial dos termos da Jor-nada do Herói, tomando 
de forma demasiada-mente literal seu sistema metafórico, ou im-pondo 
arbitrariamente suas formas em todas as histórias, pode provocar um em-
brutecimento dos sentidos. Eles devem ser usados como uma forma, não 
uma fórmula, um ponto de referên-cia e uma fonte de inspiração, não uma 
ordem ditatorial. (VOGLER, 2006, pp. 16-17).

São 12 os estágios da Jornada do Herói pro-postos por Vogler: (1) Mun-
do Comum; (2) Chamado à Aventura; (3) Recusa do Chamado; (4) Mentor; (5) 
Travessia do Primeiro Limiar; (6) Testes, Aliados e Inimigos; (7) Aproximação 
da Caverna Oculta; (8) Provação; (9) Recompensa (Apanhando a Espada); 
(10) Caminho de Volta; (11) Ressurreição; (12) Re-torno com o Elixir2.

O Mundo Comum caracteriza-se como a zona de conforto do herói, seu 
próprio mundo. O Chamado à Aventura acontece quando o herói é apresen-
tado a um desafio, a uma aventura e “deixa claro qual é o objetivo do herói: 
conquistar o te-souro ou o amor, executar vingança ou obter jus-tiça, rea-
lizar um sonho, enfrentar um desafio ou mudar uma vida” (VOGLER, 2006, 

2 Poção mágica com poder de cura. 
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p. 38). Na Recusa do Chamado, o herói hesita a aventura e pensa em recuar 
para continuar em sua zona de conforto. No encontro com o Mentor, ele re-
cebe conselhos e dons para que possa adentrar em sua aventura. A Travessia 
do Primeiro Limiar acontece quando o herói enfrenta seus medos e procura 
lidar com os desafios apresentados pelo Chamado à Aventura, assim o he-
rói parte para a sua jornada. A partir daí, os Testes, Aliados e Inimigos são 
apresentados ao herói, que começa a entender as regras que deve-rão ser 
seguidas em sua aventura. A Aproximação da Caverna Oculta é o momento 
em que o herói chega à fronteira de um lugar perigoso, se aproxi-mando da 
Provação, quando enfrenta cara-a-cara a morte durante uma batalha contra 
uma força hos-til. Após sua Provação, ao sobreviver, o herói con-segue sua 
Recompensa, conquistando seu título de herói após correr riscos em prol de 
outrem. No Ca-minho de Volta, o herói lida com as consequências do con-
fronto da Provocação, enfrentando novas ameaças e morre. A fase da Res-
surreição marca ou-tra recompensa ao sacrifício do herói, que ressus-cita 
e derrota a grande ameaça final. Então, o herói retorna ao Mundo Comum 
com um Elixir, trazendo em si novos conhecimentos.

Com base nessa estrutura, podemos dizer que a jornada dos heróis mí-
ticos de todas as cultu-ras influencia vidas até a atualidade, servindo-nos, 
ainda, como exemplos a serem seguidos, nos inspi-rando a viver em prol da 
sociedade e a alcançar nossos objetivos.
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O MITO DOS SUPER-HERÓIS

Os mitos estão tão presentes em nossas vi-das que nem sempre percebe-
mos suas contribui-ções para a sociedade atual. Como já foi mostrado neste 
artigo, eles são fundamentais para que possa-mos compreender o mundo e 
nos auxiliam em nos-sas experiências.

É possível dizer que hoje os mitos estão pre-sentes em comportamentos 
que nos são impostos através da mídia. Exemplo disso são os super-he-róis 
das histórias em quadrinho, que possuem mar-cas dos heróis mitológicos, 
pois encarnam os ideais da sociedade. Nascidos na cultura de massa, os su-
-per-heróis são tão ligados ao mito que percorrem o inconsciente coletivo, 
facilitando seu reconheci-mento pelo público.

Os melhores quadrinhos de super-heróis, além de serem tremendamente 
divertidos, introdu-zem e tratam de forma viva algumas das mais interes-
santes e importantes questões para o iní-cio de todos os seres humanos 
- Questões relaci-onadas com a ética, responsabilidade pessoal e social, 
justiça, crime e punição, a mente e emo-ções humanas, identidade pessoal, 
a alma, a no-ção de destino, o sentido de nossas vidas, como nós pensa-
mos sobre ciência e natureza, o papel da fé nesse mundo embaralhado, a 
importância da amizade, o que o amor realmente significa, a natureza de 
uma família, as virtudes clássicas como coragem, e muitas outras ques-
tões impor-tantes. Já era tempo de, em particular, as melho-res histórias 
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em quadrinhos serem devidamente e amplamente reconhecidas por suas 
inovado-ras preocupações humanas. (MORRIS e MORRIS, 2005, tradução 
nossa).

De acordo com Quella-Guyot (1994), os su-per-heróis constituem uma 
mitologia moderna, in-dependente se isso é ou não uma escolha consci-en-
te dos autores. São “uma espécie de sincretismo das mitologias do mundo 
inteiro, vinculando-se com os elementos naturais (água, fogo, ar), para por 
fim se tornarem justiceiros essencialmente ur-banos” (QUELLA-GUYOT, 1994, 
p. 101). Gubern (1979) afirma que, embora os super-heróis sejam reconhe-
cidamente personagens fictícios para seu público, diferentemente do que 
Hércules represen-tava para os atenienses, essa condição não impede a sua 
veneração. A atribuição de uma personali-dade quase real a um personagem 
fictício é um fe-nômeno psicológico e se baseia na projeção do “eu” leitor 
sobre os personagens da narrativa, sendo um mecanismo de identificação. 
Para Gubern, esses “mecanismos são tão importantes que sem eles a leitura 
destas aventuras careceria de interesse e se-ria impossível uma aceitação da 
ficção proposta e a adesão emotiva do herói” (GUBERN, 1979, p. 22).

Um bom exemplo de como as mitologias in-fluenciam os super-heróis 
e como estes são reflexos dos heróis de outrora é o personagem Shazam 
(Ca-pitão Marvel). Shazam é o alter ego de Billy Batson, um adolescente es-
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colhido devido à sua bondade para obter os poderes do mestre Shazam e 
lutar pela paz e pela justiça (Figura 03). Uma das inspirações mitológicas do 
personagem está em seu próprio nome; cada letra remete a um ser mitoló-
gico que conferem os poderes ao personagem, que recebe a sabedoria de 
Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem 
de A qui-les e a velocidade de Mercúrio. Além disso, sua metamorfose é pu-
ramente mística, pois, ao pronun-ciar a palavra Shazam, Billy Batson é atin-
gido por um raio e se transforma em super-herói

Figura 03: O garoto Billy Batson sendo transfor-mado em Shazam (Capitão Marvel).
.

Fonte: http://goo.gl/WRXy0o.

http://goo.gl/WRXy0o
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Os super-heróis ocuparam os lugares de mi-tos antigos de tal forma que 
mesmo algumas das figuras antigas mais conhecidas receberam nova rou-
pagem e versões super-heróicas, como são os casos de Thor, que vem da 
mitologia nórdica, e Hércules, da mitologia grega. Porém, o primeiro herói 
dos quadrinhos que recebeu a qualidade de “super” foi o Superman. Criado 
por Jerry Siegel e Joe Shus-ter na década de 30, o Superman dá origem à 
cha-mada “Era de Ouro” dos quadrinhos. Como o primeiro herói com super-
poderes a adentrar no mundo dos quadrinhos, o Superman é um modelo 
para os leitores e para os super-heróis posterior-mente criados. Apresenta 
todas as características que fazem um super-herói se tornar super-herói: é 
bondoso, justo, luta pela verdade e considera a sua moral mais importante 
que os seus poderes.

O herói que mais representa o ser humano talvez seja o Homem-Aranha, 
que se viu ganhar po-deres ainda adolescente, aos quinze anos, e, mesmo 
sendo um super-humano, teve que lidar com problemas que qualquer ado-
lescente lida, como o bul-lying, problemas com relacionamentos amorosos, 
estudos e emprego para pagar as contas. Claro que existe ainda os outros 
tipos de super-heróis, que re-presentam os sonhos quase que intangíveis 
para a maioria das pessoas, como são os casos do recém-popular Homem 
de Ferro e o consagrado Batman, caracterizados como heróis playboys al-
truístas e multimilionários. Qual o garoto não sonha com tudo isso?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mito é passado e presente, continua nos auxiliando, nos fazendo com-
preender mais sobre o mundo e sobre a sociedade. A mitologia nos inspira e 
quanto mais a conhecemos mais chances temos de viver novas experiências. 
Conservar o mito é conservar o ser humano como pessoa.

Como todos os mitos, o mito dos super-heróis possui grande importân-
cia para a humanidade, pois, através da fantasia e da imaginação por eles 
impostos, conseguimos enfrentar os problemas que rodeiam a sociedade. 
Por serem como nós, com aparência e vivências humanas, mas dotado de 
su-perpoderes, os super-heróis elevam a condição hu-mana, nos fazendo 
acreditar que podemos lutar por um mundo mais justo.
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A VIRTUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO SEXUAL EM CAM4: O CORPO
ENQUANTO OBJETO DE DESEJO E CONSUMO

Allyson MOREIRA3

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos do último século promoveram mudanças pro-
fundas na sociedade, desde os primeiros inventos que caracterizaram a Re-
volução Industrial iniciada na Europa no século XVIII. O processo de urbani-
zação dos então centros predominantemente rurais já apontavam para uma 
nova configuração de vida em sociedade, com divisões de classe e trabalho, 
mudanças no sistema de transporte e uso de máquinas para auxílio ou subs-
tituição total do trabalho humano.

As relações sociais também, nesse contexto, passaram por transforma-
ções em níveis nunca antes vistos. Com o surgimento de dispositivos digitais 
de comunicação em massa, as fronteiras territoriais já não comportavam a 
lógica em fluxo de uma sociedade cujo conceito de comunidade já não su-
porta as premissas dadas às questões geográficas. Vivemos agora em rede, 
3 Jornalista, mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (PPgEM-UFRN) e membro do Núcleo Interdisciplinar Tirésias de Estudos em Gênero, Diversidade Sexual e Direitos 
Humanos. E-mail: allysonjornalista@hotmail.com.

mailto:allysonjornalista@hotmail.com
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com sensação de comunitarismo em uma sociedade de visibilidade total, 
unida pelo afeto (PAIVA, 2012).

Sem desconsiderar o contexto macro, lançamos uma visão analítica do 
ponto de vista social para as transformações que dizem respeito às relações 
humanas motivadas por desejos sexuais e mediadas por dispositivos digi-
tais de comunicação. Se antes as relações sexuais tinham como condição 
a presença atômica de outrem para a troca de estímulos visuais em tempo 
real4 entre duas ou mais pessoas, a Internet nos permite fazê-la através de 
sites de relacionamento. O fetichismo e voyeurismo5, ambos muitas vezes 
considerados desvios sexuais do ponto de vista psicanalítico e médico, en-
contram-se agora virtualizados em troca de vídeos em aplicativos de smar-
tphones como WhatsApp, blogs com conteúdos pornográficos e em sites 
como o Cam4, que reúne milhares de usuários de webcams para produção 
ou consumo de shows de exibicionismo online de momentos íntimos de re-
lação sexual ou do todo ou parte de seus corpos. Estes atos, muitas vezes, 
são permeados por trocas de dinheiro, caracterizando um comércio vultoso 

4 Necessitamos pontuar aqui o uso do termo “em tempo real” como sinônimo de simultaneidade, em contraponto aos 
estímulos visuais possíveis através de cartas, pinturas e fotografias em um contexto de trocas simbólicas não mediadas por 
dispositivos digitais.

5 Voyeurismo diz respeito ao prazer sexual exercido pelo estímulo através da observação de uma pessoa no ato de se des-
pir, nua ou em atos sexuais (que não se sabe observada ou não); já o fetichismo consiste, segundo a psicanálise, num des-
vio de interesse sexual por fantasias (enfermeira, empregada doméstica, professor), objetos, cenários ou alguma parte do 
corpo. 
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que movimenta bilhões de dólares todos os anos. Estaríamos diante da vir-
tualização da prostituição, prática comercial de serviços sexuais acentuada 
pela midiatização que vivenciamos na modernidade?

MIDIATIZAÇÃO E MODERNIDADE

Um dos conceitos-chave para entendermos o processo de mudanças so-
ciais, políticas e econômicas no último século é o de midiatização. Para Stig 
Hjarvard6 (2012, p. 53), um dos mais importantes teóricos que trabalha com 
esse conceito na atualidade, a midiatização é um “processo de dupla face 
no qual a mídia se transformou em uma instituição semi-independente na 
sociedade à qual outras instituições têm que se adaptar”. Se por um lado a 
mídia se fortaleceu enquanto importante instituição como a igreja, o Estado 
e a família, por exemplo, estes por sua vez precisaram se adaptar à sua lógi-
ca nas relações que os circundam.

Segundo Hjarvard (2012), o termo midiatização foi usado pela primeira 
vez para atribuir os impactos dos meios de comunicação à política. A política 
perde sua autonomia e torna-se dependente dos meios de comunicação de 
massa, se moldando pelas interações com eles.

6 Professor doutor do Department of Media, Cognition and Communication da University of Copenhagen, Denmark.
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[...] os meios de massa ajudaram a transformar uma sociedade agrária e feu-
dal e a criar instituições modernas, tais como o Estado, a esfera pública e a 
ciência. A comunicação, uma vez vinculada à reunião física de indivíduos,face 
a face, foi sucedida pela comunicação mediada, onde a relação entre emissor 
e receptor é alterada em aspectos decisivos. (HJARVARD, 2012, p. 59).

Hjarvard cita Shulz (2004) e Krotz (2007), que usam o conceito de midiati-
zação para especificar também a mudança social promovida pelos meios de 
comunicação em um sentido mais amplo. Para Winfried Shulz (2004, apud 
HJARVARD, 2012), a comunicação e as interações humanas são alteradas pe-
los meios de comunicação em quatro tipos de processo:

(1) eles estendem as possibilidades de comunicação humana tanto no tem-
po quanto no espaço; (2) substituem as atividades sociais que anterior-
mente ocorriam face a face; (3) incentivam uma fusão de atividades; a co-
municação pessoal se combina com a comunicação mediada e os meios 
de comunicação se infiltram na vida cotidiana; (4) os atores de diferentes 
setores têm que adaptar seu comportamento para acomodar as valorações, 
os formatos e as rotinas dos meios de comunicação. (HJARVARD, 2012, p. 
60, grifos do autor).

Já Krotz (2007, apud HJARVAD, 2012, p. 59) considera a midiatização 
como um “processo contínuo em que os meios alteram as relações e o com-
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portamento humanos e, assim, alteram a sociedade e a cultura”. Para ele, 
desde o início do uso da escrita e leitura a midiatização vem acompanhando 
a atividade de forma contínua. Com o surgimento de conexões em rede com 
o advento da rede mundial de computadores, a midiatização alcançou níveis 
ainda mais profundos de alteração na sociedade. A forma de nos relacionar-
mos com a internet e as infinitas possibilidades de seu uso interferiram de 
tal maneira na forma de nos relacionarmos com o mundo e as pessoas que, 
para o filósofo francês Pierre Lévy, um dos principais no campo da mídia di-
gital, surge aí um novo espaço social, virtualizado.

Em seu livro Cibercultura (1999), Lévy traz suas considerações sobre o 
crescimento de um novo meio de comunicação que se baseia na interliga-
ção de computadores, o ciberespaço. É a partir disso que se origina, segun-
do ele, a cibercultura. “A cibercultura expressa o surgimento de um novo 
universo, diferente das formas que vieram antes dele no sentido de que ele 
se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer.” (LÉVY, 
1999, p. 15).

Sobre os conceitos de ciberespaço e cibercultura, Lévy explica:

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge de interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de in-
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formações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 
alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “Cibercultura”, especifica 
aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitu-
des, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamen-
te com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 17).

Essa revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação 
está promovendo mudanças significativas e aceleradas na sociedade, atra-
vés de um novo sistema de comunicação com linguagem universalizada que 
“permite a integração global da produção e distribuição de palavras, sons e 
imagens de nossa cultura como personalizando-os ao gosto das identidades 
e humores dos indivíduos” (CASTELLS, 1999, p. 22). Segundo Castells (1999), 
as redes interativas de computadores estão em expansão e permitindo a 
criação de novas formas e canais de comunicação, que moldam a vida e, ao 
mesmo tempo, são moldadas por ela.

VIRTUALIZAÇÃO DO CORPO: POTÊNCIA

A virtualização das relações entre as sociedades e destas com o mundo 
são contemporâneas de uma onda de transformações que começa desde 
os primeiros avanços tecnológicos no transporte. Para Pierre Lévy (1996), a 
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invenção de novas velocidades é o primeiro grau de virtualização, criando 
novos sentidos de temporalidades e espacialidades nas mais diferentes cul-
turas.

Cada forma de vida inventa seu mundo e, com esse mundo, um espaço e 
um tempo específicos. O universo cultural, próprio aos humanos, estende 
ainda mais essa variabilidade dos espaços e das temporalidades. Por exem-
plo, cada novo sistema de comunicação e de transporte modifica o sistema 
das proximidades práticas, isto é, o espaço pertinente para as comunidades 
humanas. Quando se constrói uma rede ferroviária, é como se aproximás-
semos fisicamente as cidades ou regiões conectadas pelos trilhos e afastás-
semos desse grupo as cidades não conectadas. [...] Cria-se, portanto, uma 
situação em que vários sistemas de proximidades e vários espaços práticos 
coexistem. (LÉVY, 1996, p. 22).

A virtualização não se trata de um antagonismo ao real, mas sinônimo 
de potência. Em uma sociedade em que os corpos são constantemente re-
construídos pela dietética, cirurgias plásticas e fármacos, nossa potenciali-
zação da capacidade corpórea intensifica -se com a midiatização, processo 
em que a mídia se incorpora e é incorporada nas relações sociais em suas 
mais diferentes esferas de ação. Segundo Lévy (1996, p. 27), “como a das 
informações, dos conhecimentos, da economia e da sociedade, a virtualiza-
ção dos corpos que experimentamos hoje é uma nova etapa na aventura de 
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autocriação que sustenta nossa espécie”.
Os meios de comunicação potencializaram nossa capacidade percepti-

va do mundo que nos circunda. Nossos sentidos são virtualizados, onde os 
sistemas de telecomunicações claramente externalizam isso (Lévy, 1996). A 
televisão potencializa nossa visão, transnacionalmente, criando uma espécie 
de “olho mundializado” e nos carregando em massa para o mesmo territó-
rio, ainda que estejamos atomicamente em lugares distantes. “Assim como 
o telefone potencializa

nossa audição e os sistemas de telemanipulações para o tato e a intera-
ção sensório-motora, todos esses dispositivos virtualizam nossos sentidos”, 
explica Lévy (1996, p. 28).

A projeção da imagem do corpo é geralmente associada à noção de te-
lepresença. Mas a telepresença é sempre mais que a simples projeção da 
imagem. [...] O telefone, por exemplo, já funciona como um dispositivo de 
telepresença, uma vez que não leva apenas uma imagem ou uma represen-
tação da voz: transporta a própria voz. O telefone separa a voz (o corpo so-
noro) do corpo tangível e a transmite à distância. Meu corpo tangível está 
aqui, meu corpo sonoro, desdobrado, está aqui e lá. (Lévy, 1996, p. 29).

A interação social se vê alterada pelos dispositivos digitais que dispomos 
na atualidade, aumentando nossa capacidade de vivenciar experiências com 
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o outro de maneira distante a qualquer outra do passado. A educação supe-
ra os limites impostos pelas limitações econômicas e políticas ao levar para 
lares de milhões de cidadãos aulas a distância, assim como nossa sociabi-
lidade que resulta da busca por relacionamentos afetivos já encontram em 
aplicativos de namoro a mediação no encontro da “alma gêmea”. Cada vez 
mais introduzimos as mídias no nosso cotidiano e vemosnossa socialização, 
até há pouco necessariamente presencial, virtualizada em projeções de pi-
xels ou em ondas sonoras.

Para Lévy (1996), intensificamos ao máximo nossa presença física aqui e 
agora:

Ao se virtualizar, o corpo se multiplica. Criamos para nós mesmos organis-
mos virtuais que enriquecem nosso universo sensível sem nos impor a dor. 
Trata-se de uma desencarnação? Verificamos com o exemplo do corpo que 
a virtualização não pode ser reduzida a um processo de desaparecimento 
ou desmaterialização. [...] a virtualização do corpo não é, portanto, uma de-
sencarnação, mas uma reinvenção, uma heterogênese do humano. (LÉVY, 
1996, p. 33).
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CORPO COMO OBJETO DE CONSUMO EM CAM4

O site de relacionamentos Cam47(em português, significa algo como “câ-
mera para”, em tradução direta) é uma das mais famosas páginas de intera-
ção social através do uso de webcams para fins sexuais, seja para relações 
virtuais entre dois ou mais membros ou mesmo consumo e produção de 
imagens de exibicionismo sexual online. O site, quese autointitula “a maior 
e mais emocionante comunidade adulta de webcam online”, foi criado em 
2007 e possui milhões de espectadores diários para acessar as milhares de 
transmissões ao vivo de mulheres, homens e transgêneros (travestis e tran-
sexuais masculinos e femininos), individuais, em casal ou grupo.

Logo ao acessar o Cam4 o usuário se depara com um aviso sobre o con-
teúdo do site. “Aviso: material adulto de sexo explícito”, alerta (Figura 1).

7 Endereço: www.cam4.com. Acessado ao longo do mês de julho e agosto de 2015.

http://www.cam4.com/
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Figura 1: Janela se abre automaticamente para avisar o usuário sobre o conteúdo disponível no site.

Fonte: www.cam4.com. Acesso em 27 jul. 2015.

A autorização para entrar neste site e para ver o seu conteúdo está estri-
tamente limitada a adultos. Ao clicar em “entrar no Cam4”, o usuário declara 
estar consentindo com as seguintes condições dos termos de uso:

- Eu sou um adulto e maior de idade na minha jurisdição e no local de onde 
estou acessando e eu estou escolhendo ver o material sexualmente explíci-
to acessado através deste site;
- Eu desejo receber / ver material sexualmente explícito e acredito que atos 
sexuais consensuais entre adultos não são nem ofensivos nem obscenos;
- Eu não vou expor menores ou qualquer pessoa que possa ficar ofendida 
com o material sexualmente explícito;
- Eu estou escolhendo voluntariamente visualizar e acessar o conteúdo para 
meu uso pessoal e não em nome de qualquer governo;
- Eu determinei que ver, ler, ouvir e fazer download de material sexualmente 

http://www.cam4.com/
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explícito não viola os padrões de qualquer comunidade, cidade, município, 
estado, província ou país de onde estarei acessando os materiais sexual-
mente explícitos;
- Você confirma que não informará a menores da existência deste site e que 
não partilhará os conteúdos deste site com algum menor.
- Eu sou o único responsável por todas as divulgações falsas ou desdobra-
mentos legais da visualização, leitura ou download de qualquer material 
deste site e eu entendo que o fornecimento de uma declaração falsa, sob 
pena de perjúrio é um crime; 
- Concordo que nem este site nem as suas filiais serão responsáveis por 
quaisquer implicações jurídicas decorrentes de qualquer entrada fraudu-
lenta dentro ou no uso deste website;
- Eu entendo e concordo que a minha entrada e uso deste site é regido pe-
los Termos do site e Condições e eu concordo em estar vinculado por eles;
- Os vídeos, fotos e diálogos encontrados neste site têm a intenção de 
serem usado por adultos com consentimento sobre a sexualidade, para 
fornecer educação sexual, discurso, e conversa e para proporcionar entre-
tenimento sexual;
- Concordo que este Aviso e Afirmação constitui um acordo legalmente 
vinculado entre eu e o site e é regido pelas assinaturas eletrônicas em na 
Lei do Comércio Nacional Global (comumente conhecida como o “E-Sign 
Act”), 15 USC § 7000, et seq., Optando por clicar abaixo e entrar no site, es-
tou indicando a minha aceitação do acordo acima e os Termos e Condições 
do site e eu afirmo adotar a linha de assinatura abaixo como a minha assi-
natura e a manifestação do meu consentimento.
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Nesse sentido, o Cam4 busca proteger-se juridicamente das práticas abu-
sivas de seus usuários e ainda se colocar contra a pedofilia(práticas sexuais 
de adultos envolvendo crianças), com possíveis denúncias às instâncias le-
gais em caso de descumprimento dos termos que dizem respeito aos crimes 
virtuais. Seu propósito enquanto site que oferece conteúdo sexual fica explí-
cito já de imediato.

Na tela inicial, a interface da página oferece uma estrutura de fácil nave-
gabilidade, com menu e um catálogo de vídeos em destaque, aqueles mais 
acessados pelos usuários do Cam4 (Figura 2). Para ter acesso às transmis-
sões do site não se faz necessário cadastrar as informações pessoais, mas só 
a opção de login (oferecida de forma gratuita) permite ao usuário ter acesso 
aos chats e conversar com os modelos durante o show na webcam. Além 
disso, o usuário cadastrado pode também fazer sua própria transmissão e 
ganhar contribuições em dinheiro dos seus espectadores.

No Cam4, os modelos são pagos durante os seus shows baseado no 
total de fichas enviadas pelos espectadores como gorjetas (Figura 3). O sis-
tema de pagamento de fichas do cam4bucks (nome atribuído aos modelos 
do Cam4), segundo consta no site8, é avaliado em $1 para cada 10 fichas re-
cebidas. Desta forma, os modelos atribuem metas para cada peça de roupa 
tirada em cena durante atransmissão, criando a expectativa no espectador 
8 Ver em pt.cam4bucks.com/?lang=pt.
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pelo momento em que a nudez completa se dará e, assim, incentivando-o a 
doar cada vez mais fichas para que as metas, por sua vez, sejam batidas. Há 
ainda a opção do espectador, que podemos chamar de cliente (pela clara 
relação mercadológica que se estabelece), pagar um pouco mais para que 
o modelo (masculino ou feminino, individual ou em grupo) faça uma per-
formance particular, que pode se dar com o uso das ferramentas do Cam4 
(neste caso, apenas o modelo é visto e este não vê seu cliente) ou através de 
outras mídias, como o Skype ou Facebook, que já permitem a visualização 
mútua em tempo real entre cliente e modelo através de webcams.

Figura 2: Na página inicial são destaques os vídeos mais acessados pelos usuários do Cam4.

Fonte: www.cam4.com. Acesso em 04 ago. 2015.

Sites como o Cam4 formam com outras mídias especializadas em con-
teúdo adulto (TVs, revistas, filmes) uma gama de possibilidades de forma-

http://www.cam4.com/
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tos de consumo de pornografia na contemporaneidade, movimentando um 
mercado lucrativo em todo o mundo. A sexualidade humana é explorada em 
uma escalada do erotismo, da moda à publicidade. Jean Baudrillard (2007) 
aponta que a sexualidade vem atrelada à sociedade do consumo, sobre-
determinando espetacularmente todo o domínio significante das comuni-
cações de massa. Para ele, tudo que é oferecido para ser visto ou ouvido 
assume ostensivamente a vibração sexual, deixando claro estar ao mesmo 
tempo a sexualidade enquanto proposta de consumo.

[...] por meio da indexação cada vez mais sistemática da sexualidade nos 
objetos e nas mensagens comercializadas e industrializadas, acabam estes 
por ser desviados da racionalidade objetiva e aquela da sua finalidade ex-
plosiva. A mutação social e sexual realiza-se assim por caminhos traçados, 
cujo terreno experimental permanece o erotismo cultural e publicitário. 
(BAUDRILLARD, 2007, p. 191).

O crescimento do consumo da pornografia e das relações sexuais virtuais 
são reflexos das mudanças profundas nas relações mútuas do sexo, bem 
como na relação individual dos sujeitos ao corpo e ao sexo. Baudrillard 
(2007) aponta para uma urgência real dos problemas sexuais. Ele indaga 
se o anúncio sexual da sociedade moderna não atuaria como álibi para os 
próprios problemas e se, por meio da oficialização sistemática, não se dará 
uma evidência enganadora de liberdade, “que mascara as suas profundas 
contradições” (BAUDRILLARD, 2007).
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Os usuários em Cam4 podem interagir por vídeo (com uso de áudio ou 
não) e janelas de diálogos escritos na barra lateral imediatamente localizada 
à direita do vídeo. Ora, se nessa relação virtual está estabelecida uma troca 
de estímulos sexuais entre sujeitos mediante pagamento, podemos concluir 
que, neste caso, estamos diante de uma forma de prostituição virtual? Consi-
derando que o espaço em uma sociedade organizada em rede constitui uma 
lógica que ultrapassa os limites geograficamente localizados, a prostituição 
se virtualiza no ciberespaço através dos encontros atomicamente distantes, 
mas próximos nas condições do virtual.

Nos sites da Internet, onde (quase) todas as fantasias sexuais podem ser 
realizadas mediante pagamento que varia segundo a extravagância da de-
manda, surgiu a prostituição virtual: sexo vendido por meio de imagens fo-
tográficas, filmes, e mesmo “ao vivo”, via webcam. (CECARELLI, 2008, p. 10).

Figura 3: No Cam4 o usuário pode virar modelo e ganhar gorjetas para exibir-se.

Fonte: www.cam4.com. Acesso em 04 ago. 2015.

http://www.cam4.com/
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Nesse sentido, a prostituição virtual se diferencia da pornografia porque 
exige a interação mútua entre dois ou mais sujeitos através do uso de dispo-
sitivos digitais e mediante pagamento, enquanto a pornografia se caracteri-
za pelo consumo de elementos sexuais audiovisuais sem a condição de estí-
mulos recíprocos entre quem deseja e é desejado. Portanto, percebe-se em 
Cam4 não só o consumo pornográfico de vídeos e imagens pelos usuários, 
mas também uma relação comercial de corpos como objetos de consumo e 
desejo expostos em vitrines mundializadas.

Se na prostituição presencialmente atômica temos a figura do “cafetão” 
ou “cafetina” como agenciadores na relação de oferta e demanda das rela-
ções sexuais, virtualmente essa figura se incorpora aos sites como o Cam4 
que atuam na mediação do consumo dos corpos enquanto objetos de de-
sejo.

Para Baudrillard (2007), toda psicofuncionalidade do corpo, antes ana-
lisada, assume todo o seu sentido econômico e ideológico. O corpo e a 
beleza ajudam a vender e o erotismo, segundo ele, promove igualmente o 
mercado. Assim como a força de trabalho, que durante todo um processo 
histórico buscou-se emancipar, ao corpo busca-se libertar e emancipar para 
fins da lógica de produção.

Importa que o indivíduo se tome a si mesmo como objeto, como o mais 
belo dos objetos e como o material de troca mais precioso, para que, ao ní-
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vel do corpo desconstruído, da sexualidade desconstruída, venha a instituir-
-se um processo econômico de rendibilidade. (BAUDRILLARD, 2007, p. 178).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A virtualização das relações sociais através do uso de dispositivos digitais 
como telefones, computadores e aparelhos de rádio e televisão dispensa 
que os interagentes nessa relação mediada precisem estar no mesmo es-
paço e ao mesmo tempo para que a interação aconteça. Nossas possibili-
dades de experimentação sensorial com o corpo já não encontram limites 
claramente definidos. Virtualizamos nossa presença, nosso desejo, prazer e 
sentidos. Somos frutos do meio que nos faz sujeitos únicos, subjetivos, mas 
que paradoxalmente nos homogeneíza em massa e objeto de consumo e 
para consumo. E são essas alterações na sociedade que implicam em novas 
formas de sociabilidade e interação com propósitos sexuais.

A interação mediada pelos meios de comunicação altera nossa capacidade 
de controlar a maneira como a situação social é definida, para controlar o 
uso da comunicação verbal e não verbal e dos acessórios e para definir os 
limites territoriais na interação (HJARVARD, 2008).



Título da Obra

47

Capa

Sumário

Autor

eLivre

Isso tem consequências de longo alcance, três das quais são de interesse 
aqui: primeiro, os meios de comunicação tornam consideravelmente mais 
fácil para os indivíduos atuar em vários palcos simultaneamente; em segun-
do lugar, os participantes podem otimizar mais facilmente a interação social 
em benefício próprio; e terceiro, as relações mútuas entre os participantes, 
incluindo normas de comportamento aceitável (deferência, tom etc.), se al-
teram. (HJARVARD, 2008, p. 79).

Em Cam4, percebemos como o corpo está atrelado ao consumo a par-
tir da virtualização do desejo e das relações sexuais mediante transações 
comerciais entre seus usuários, em um mundo dominado pelo mercado de 
bens simbólicos. Se por um lado a sensação de liberdade de produção in-
telectual/audiovisual, compartilhamento de informações e articulação social 
na contemporaneidade tem encorajado discursos libertários, a indústria do 
entretenimento (a mídia aqui tem seu importante papel) nos instrumenta-
liza em forma de rede. Ainda que a Internet nos traga possibilidades múl-
tiplas de usabilidade, a sociedade consome os produtos e são usuários de 
dispositivos e redes sociais na internet de mega conglomerados midiáticos 
capitalistas. Em Cam4, o potencial de interação e trocas de afetos (com fina-
lidades sexuais, predominantemente) lançam o corpo à categoria de objeto 
de consumo e passivo de exploração pelo capital. Somos virtualmente po-
tencializados em presença, vivência e em possibilidade de objetificação.
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REFLEXÕES TEÓRICAS PARA UMA (CONTRA) 
METODOLOGIA DE ANÁLISE FÍLMICA QUEER

André Luiz dos Santos PAIVA9

INTRODUÇÃO

As imagens têm dominado cada vez mais as diversas esferas sociais 
(VILLAREJO, 2011), e isso deve se refletir nas formas com as quais se faz 
pesquisa nesse âmbito para que as produções acerca das imagens não se 
tornem análises que não se conectam com as práticas sociais que estão ins-
tituídas na sociedade e que têm como eixo os diversos signos imagéticos 
por ela produzidos, reproduzidos e/ou ignorados.

Dentre as produções de imagens que são passíveis de análise estão as 
obras cinematográficas, que acabam constituindo-se como ponto de parti-
da para diversos tipos de análises, com diferentes focos e perspectivas te-
óricas. Neste artigo o foco das discussões recai sobre uma possível (contra) 
metodologia para a análise do New Queer Cinema, que surgiu e continua 
produzindo-se enquanto um cinema que estabelece relações próximas en-
tre produção artística, teoria e política. Inicialmente discute-se a emergência 

9 Mestrando em Estudos da Mídia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde integra o grupo de pes-
quisas Linguagens da cena: imagem, cultura e representação. E-mail: alz.paiva@gmail.com.
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e desenvolvimento do New Queer Cinema e seus entrelaçamentos com as 
políticas e estudos queer, bem como a necessidade de revisitar as formas 
de se fazer pesquisa para a análise desse novo “objeto”. Como possibilidade 
metodológica para as pesquisas que tomem essas produções artísticas como 
foco, propõe-se uma análise discursiva foucaultiana e, por fim, analisa-se a 
necessidade de subversão e reinvenção dessa forma de análise fílmica atra-
vés da apropriação de uma metodologia queer, que se mostra desde o início 
e sempre precária e aberta, algo que se articula diretamente com as produ-
ções do New Queer Cinema, ponto de partida e chegada de um processo 
de revisão metodológica que rompe os binarismos instituídos nos âmbitos 
sociais de forma geral, e no âmbito científico especificamente.

UM OBJETO “ESTRANHO”: O NOVO CINEMA QUEER

O pensamento e postura política queer surgem entre o fim da década 
de 1980 e início da década de 1990 dialogando com o feminismo de ter-
ceira onda, com os estudos culturais e pós-estruturalistas e com os estudos 
subalternos. O queer apropria-se de um insulto, que poderia ser traduzido 
por bicha, viado, estranho ou anormal, para instituir outra relação com os 
processos de subalternidades. Apesar do substantivo escolhido para nome-
ar esse novo campo de estudos e enfrentamento político, o queer não se 
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confunde com os estudos gays e lésbicos já consolidados no período da 
emergência dos estudos queer, essa diferença é demarcada pelas próprias 
teóricas e militantes desta perspectiva que reivindicam, diferentemente dos 
intelectuais vinculados aos estudos gays e lésbicos, uma derrocada das po-
líticas identitárias e uma ampliação da análise dos processos de subalterni-
dades em relação ao marco estrito das sexualidades, tomando como objeto 
os sujeitos e expressões abjetas que escapam aos processos normativos de 
forma geral (BENETTI, 2013).

Louro (2008, p. 20), ao discutir acerca das experiências queer como for-
ma de questionamento da normatividade e ampliação das fronteiras dos 
modos de vida, afirma que “quem subverte e desafia a fronteira apela, por 
vezes, para o exagero e para a ironia, a fim de tornar evidente a arbitrarieda-
de das divisões, dos limites e das separações”, de forma que é possível pen-
sar o queer como uma maneira de reinvenção de modos de vida e, também, 
das formas de produção de saber. Assim, as perspectivas queer extrapolam 
o âmbito estrito dos gêneros e das sexualidades, uma vez que “a proposta 
queer é pensar a sexualidade e outras diferenças, como culturais e políticas, 
como parte da vida cotidiana” (MISKOLCI, 2012, p. 19).

Pensar queer é pensar o subversivo, o não inteligível, o abjeto. Miskol-
ci (2012) afirma que a questão queer, é, antes de ser uma questão estrita 
das sexualidades, uma questão da abjeção. O abjeto, de acordo com Butler 



Título da Obra

52

Capa

Sumário

Autor

eLivre

(2008), é o inominável na cultura, o que é visto como algo a ser eliminado 
dela e que, ao mesmo tempo, constitui o próprio espaço da norma como 
único espaço legítimo, de forma que o abjeto acaba por ser o impensável e, 
ao mesmo tempo, o indispensável constituinte do espaço privilegiado das 
normatividades. No entanto, o queer assume o lugar do abjeto não de forma 
negativa, mas como uma maneira de fazer política através da experiência, do 
desejo e da subversão, criando assim uma demanda específica deste campo 
teórico-político que seria “a demanda [...] do reconhecimento sem assimila-
ção, é o desejo que resiste às imposições culturais dominantes” (MISKOLCI, 
2012, p. 63), de forma que o fazer político em suas teorias e práticas acaba 
ganhando o primeiro plano constituindo-se enquanto verdadeiras interven-
ções num diálogo constante com o modo de vida defendido e experimenta-
do pelos diversos atores envolvidos nas políticas queer, num claro desafiar 
de fronteiras entre o político e o pessoal, entre o público e o privado.

Esse fazer político apropriou-se de diversas esferas de disputa político-
-discursivas, dentre elas o cinema. Assim, e apropriando-se da crítica mais 
ampla dos movimentos queer sobre as políticas identitárias dos movimen-
tos gays e lésbicos, em 1992, B. Ruby Rich, uma crítica de cinema, cunha o 
termo New Queer Cinema (WYATT, HAYNES, 1993; LOPES, NAGIME, 2015) 
que se vincularia a um fazer cinema que estaria relacionado à 
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[...] insatisfação de muitos diretores, produtores, atores e militantes com a 
resposta política, social e mesmo artística em face à crise da aids nos Esta-
dos Unidos a partir dos anos 1980. Com o preconceito cada vez mais forte 
em relação aos homossexuais, a resposta da comunidade cinematográfica 
foi em grande parte fazer um cinema conciliador, que apresentava homos-
sexuais, transgêneros e bissexuais como engrenagens da mesma sociedade 
de “todos nós”. Uma visão que se apresenta como inclusiva, mas na verda-
de funciona apenas para validar uma visão heteronormativa, e geralmente 
acompanhada da figura dominante do homem branco. (LOPES, NAGIME, 
2015, p. 12).

A questão que parece emergir nesse contexto e que os pensadores e 
produtores do New Queer Cinema se colocaram se referia ao lugar da ab-
jeção e da subversão das identidades no contexto das produções cinema-
tográficas que elegiam temáticas LGBT de forma comportada, flertando de 
forma explícita com as normatividades sociais acerca dos gêneros e sexuali-
dades como forma de produzir uma ferramenta de assimilação que, ao final, 
acabavam por reproduzir uma lógica discursiva heterossexual. Movimento 
sobre o qual, em entrevista concedida a Justin Wyatt, Todd Haynes afirma:

I think that they’re straight because of the structure. Most films don’t expe-
riment at all with narrative form, basically fitting a very conventional boy-
meets-girl, boy-loses-girl structure. If you simply replace boy meets girl 
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with boy meets boy, it’s not really doing anything different at all. Of course, 
seeing two men kiss in a movie is important, but I think it needs more than 
that. [...] It’s more exciting to think of revising, rethinking the ways that films 
are put together – the way you are positioned as a viewer, the way you are 
told to identify with characters or not, the way that the film is alive because 
of the work that you do as a viewer (WYATT; HAYNES, 1993, p. 08).

Assim, a demanda queer por um reconhecimento sem assimilação passa a 
se expressar de maneira cada vez mais intensa e diversificada nas produções 
cinematográficas que, de alguma forma, se filiam ao movimento do New 
Queer Cinema. Esse processo ocorre num diálogo direto com a ascensão do 
que pode ser considerado uma cultura das imagens, na qual as produções 
imagéticas dominam cada vez mais o âmbito das demandas políticas, num 
ininterrupto jogo de inter-relações entre a produção do visual e das políti-
cas do visível nas políticas de engajamento, reconhecimento e participação 
política (VILLAREJO, 2011).

O que pode ser forjado a partir dessa realidade é uma verdadeira po-
lítica das imagens que intersecciona as produções imagéticas, dentre elas 
as obras cinematográficas, a cultura e a política. Isso institui um campo de 
batalha discursivo no qual os agenciamentos, concessões e torções entre 
norma e subversão se impõem enquanto categorias possíveis de análise dis-
cursivo-social. Em síntese,
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To speak more plainly, the more one wants to argue that in practice the 
world is increasingly dominated by images, by the production of visible 
signs of political engagement or participation, by the visible codes of so-
cial belonging, or by the visible codes of social transgression (or whatever), 
the more one needs to have a critical language of the visual at the ready. 
(VILLAREJO, 2001, p. 323).

Os estudos queer podem, dessa forma, apontar para essa linguagem crí-
tica de análise visual. No campo específico do New Queer Cinema esse en-
contro entre teoria e produção cinematográfica se instituiu desde o início do 
movimento, não sendo necessário grande esforço teórico para a aproxima-
ção entre o campo de estudos e o campo das práticas de produção cinema-
tográfica. O “sair do armário” do New Queer Cinema levou a um consequen-
te interesse da academia pelas suas produções como objetos possíveis dos 
Estudos da Mídia, do Cinema e dos Estudos Queer. Dessa forma, a produção 
audiovisual queer possibilitou não apenas um interesse e um aprendizado 
acerca da visibilidade queer no cinema, como também produziu e produz 
uma geração inteira de pesquisadores queer que tomam enquanto obje-
to privilegiado produções fílmicas, numa mistura entre cinefilia e interesses 
acadêmicos específicos (GHOSH, 2010).

Este “estranho” objeto, ou objeto queer, forçosamente reivindica formas 
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outras de análises, metodologias suficientemente flexíveis para dar conta 
da fluidez dos discursos que circulam neste cinema para que esses não te-
nham que ser empobrecidas por análises que limitam o espectro das obras 
ao ignorar as ramificações político-desejantes delas, bem como por ignorar 
o próprio lugar do pesquisador no processo de análise de um objeto que 
é repleto de atravessamentos enunciativos, uma vez que esse se mostra 
ao mesmo tempo enquanto produto cultural, trabalho artístico, intervenção 
política e espaço de estratégias representativas (GHOSH, 2010).

ANÁLISE DO DISCURSO FÍLMICO NUMA PERSPECTIVA 
FOUCAULTIANA

A análise discursiva das obras do New Queer Cinema pode ser realizada 
a partir de uma perspectiva foucaultiana, através da qual é possível pensar 
os atravessamentos que dizem respeito às formas de veridicção, relações 
de poder e produção de subjetividades (FOUCAULT, 2010) encontradas nas 
obras. Nessa análise discursiva, na qual se leva em consideração a “interre-
lação constitutiva entre sujeito, discurso e poder” (FERNANDES, 2012, p. 37), 
podem ser priorizados aspectos que se referem às performatividades, dese-
jos e corpos como enunciados privilegiados nos discursos fílmicos. Assim, o 
que pode ser estabelecido é uma seleção de enunciados que podem con-
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tribuir para uma análise crítica em relação às construções e desconstruções 
estético-políticas queer.

Um enunciado, para Foucault (2013), se inscreve sempre na história e 
sempre se encontra articulado com outros enunciados na medida em que 
se apoiem numa mesma formação discursiva, que por sua vez pode se ma-
nifestar de diversas formas. Para o autor, um enunciado “[...] não é em si 
mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estru-
turas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos 
concretos, no tempo e no espaço [...]” (FOUCAULT, 2013, p. 105), discur-
sos ou campos discursivos específicos, de forma que se podem pensar os 
enunciados enquanto os elementos constituintes dos campos discursivos, 
tendo como critério de identificação as relações que os enunciados esta-
belecem entre si. Assim, é através dos enunciados que será possível pensar 
os discursos em seus atravessamentos e, com isso, vislumbrá-los enquanto 
práticas que se refletem no manejo social de forma direta, o que rompe 
com o binarismo entre discurso e prática, uma vez que, na perspectiva fou-
caultiana, não há discursos que não estejam associados a práticas sociais 
específicas.

Assim, a análise de determinados tipos de enunciados nos lança a cam-
pos discursivos singulares e, nesse contexto, as obras do New Queer Cine-
ma podem ser encaradas enquanto formas de enunciação que constituem 
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um campo maior de análise, de forma que o debruçar-se sobre essas obras 
não será um processo hermético, mas, ao contrário disso, nos lançará a uma 
série de práticas discursivas e sociais que estão além das obras analisadas, 
pois, como afirma Foucault (2013), na análise do campo discursivo 

[...] trata- se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de 
sua situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus 
limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os ou-
tros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 
enunciação exclui. (FOUCAULT, 2013, p. 34).

Devido ao seu caráter aberto, “a obra não pode ser considerada como 
unidade imediata, nem como unidade certa, nem como unidade homogê-
nea” (FOUCAULT, 2013, p. 30), ou seja, a análise discursiva que toma para si 
a perspectiva foucaultiana terá por objetivo muito mais pensar as desconti-
nuidades que as continuidades, as diferenças que as identidades, enfim, os 
inúmeros atravessamentos nas relações de saber-poder que podem ser ins-
tituídas num determinado campo discursivo num determinando momento 
histórico-social. De forma geral, essas pesquisas irão 

[...] procurar que modo de existência pode caracterizar os enunciados, in-
dependentemente de sua enunciação, na espessura do tempo em que sub-
sistem, em que se conservaram, em que são reativados, e utilizados, em 
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que são, também, mas não por uma destinação originária, esquecidos e até 
mesmo, eventualmente, destruídos. (FOUCAULT, 2013, p. 151).

A imagem, e mais especificamente a fílmica, no caso das pesquisas que 
tomam como foco as produções do New Queer Cinema, passa a ser assim 
um arquivo a partir do qual discursos, que são sempre sociais e históricos, 
são construídos e enunciados, sejam eles hegemônicos ou revolucionários. 
Esses discursos são sempre, como discute Butler (2008), performativos, criam 
realidades na hora mesmo de sua enunciação, de forma que, como afirma 
Fernandes (2012, p. 45), “assim como a noção de enunciado proposta por 
Foucault, a imagem se inscreve na história, tem um eco, integra uma memó-
ria e atesta a produção e o funcionamento de discursos, ao mesmo tempo 
em que os materializa”.

Foucault (2013) denomina arqueologia esse trabalho teórico de pensar 
os arquivos, que podem ser dos mais diversos tipos, enquanto espaços pri-
vilegiados para o entendimento dos campos discursivos a partir de seus 
enunciados. Silveira (2014, p. 40) sintetiza a investigação arqueológica como 
uma “investigação daquilo que torna necessária determinada forma de pen-
samento [...]”, ou seja, a partir da constituição de uma arqueologia se poderá 
analisar não apenas a constituição de um campo discursivo específico como 
também pensar as razões para que esse discurso tenha surgido e não outro 
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em seu lugar. Assim, uma perspectiva arqueológica de análise fílmica em 
muito contribui para um olhar crítico acerca das produções audiovisuais de 
forma geral, e do New Queer Cinema especificamente, uma vez que, nesse 
caso, será exatamente nos aspectos relacionados aos jogos das visibilidades 
versus invisibilidades e nas dinâmicas de silenciamento que recairá os focos 
principais das análises.

Não há em Foucault a proposição de uma arqueologia de obras fílmi-
cas, no entanto, os aspectos apontados como possibilitadores desse tipo de 
análise pelo autor (2013) facilmente abrem essa possibilidade. Ao discutir 
as possibilidades da arqueologia dos saberes, ele afirma: “O saber não está 
contido somente em demonstrações; pode estar também em ficções, refle-
xões, narrativas, regulamentos institucionais, decisões políticas” (p. 221), e, 
ainda, tratando especificamente de uma arqueologia a partir das artes plás-
ticas, Foucault aponta que, nesse caso específico, “seria preciso mostrar que, 
em pelo menos uma de suas dimensões, ela é uma prática discursiva que 
toma corpo em técnicas e em efeitos” (p. 234) e que esses aspectos também 
deveriam ser levados em consideração na análise arqueológica desse campo 
discursivo, o que pode ser facilmente transposto para o campo das análises 
fílmicas.

A riqueza conceitual das propostas foucaultianas está muito mais na aber-
tura que este autor operou no campo das análises dos discursos que num 
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possível fechamento na possibilidade de construção de um novo método. 
Assim, o que passa a ser evidenciado é o caráter incompleto das formações 
discursivas, sobre as quais mais importaria pensar descontinuidades e silen-
ciamentos que a possibilidade de instituição de uma leitura total e inequívo-
ca. Há, assim, a possibilidade de pensar uma multiplicidade de textos sobre 
os quais não se pretende desenvolver uma leitura interpretativa, o que pode 
ser considerado o avesso de uma leitura arqueológica.

Nesse contexto, abre-se a possibilidade de analisar as produções do New 
Queer Cinema enquanto formações discursivas em toda a sua complexidade 
e incompletude, uma vez que,

[...] uma formação discursiva não é, pois, o texto ideal, contínuo e sem as-
pereza, que corre sob a multiplicidade das contradições e as resolve na 
unidade calma de um pensamento coerente; não é, tampouco, a superfície 
em que se vem refletir, sob mil aspectos diferentes, uma contradição que 
estaria sempre em segundo plano, mas dominante. É antes um espaço de 
dissenções múltiplas; um conjunto de oposições diferentes cujos níveis e 
papéis devem ser descritos. (FOUCAULT, 2013, p. 191).

O que evidencia o caráter necessariamente mutável e temporário de 
qualquer estudo que tome por base a perspectiva foucaultiana de discurso 
(SILVEIRA, 2014), incluindo aí possíveis subversões e incorporações inespe-
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radas nos processos de pesquisa de análises fílmicas.

SUBVERSÕES EPISTÊMICO-METODOLÓGICAS A PARTIR 
DE UM OLHAR QUEER

Devido ao caráter aberto das produções do Novo Cinema Queer, além da 
necessidade de subversão e reinvenção da própria perspectiva de análise do 
discurso de Foucault, ainda no que se refere aos aspectos teórico-metodo-
lógicos, as pesquisas que tomam por objeto produções queer acabam ten-
do que se filiar a uma perspectiva teórica igualmente queer, que possibilite 
a reinvenção das formas de fazer pesquisa para dar conta das experiências 
e expressões de segmentos e “objetos” rejeitados pelo cânone científico, ou 
por estes analisados sob uma perspectiva normalizadora. Essa reivindicação 
de construção de metodologias outras dialoga com o que Muniz

Sodré (2009) reivindica para o campo específico dos Estudos da Mídia, 
num abandono das perspectivas positivistas de produção de conhecimento, 
e pode ser levado para o campo específico dos estudos em cinema e audio-
visual.

Dessa forma, deve-se investir em outras formas de produção de saber 
que, consequentemente, exigem outras formas de metodologia. Assim, mes-
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mo tendo como eixo sustentador da análise fílmica a perspectiva foucaul-
tiana de análise do discurso, o método para análise do New Queer Cinema 
coloca-se desde o início como “ un método bastardo, intuitivo, serendípico, 
mal-hecho y ante todo incorrecto como tal” (ROJAS, 2012, p. 1). A esse mé-
todo, na esteira do pensamento de Judith Halberstam (2008), pode-se cha-
mar de queer. A exigência dos estudos queer e dos Estudos da Mídia, bem 
como das produções audiovisuais que podem ser classificadas enquanto 
queer, aponta para a fuga dos binarismos entre científico e não científico, 
entre saber e não-saber, o que possibilita a construção de um tipo de saber 
que Miskolci (2012) denomina de saberes subalternos e, 

[...] na perspectiva dos saberes subalternos [...] devemos colocar em xeque 
a forma de criação do conhecimento atual, a epistemologia vigente, de for-
ma a mostrar como seu poder e autoridade derivam não de sua neutralida-
de científica, mas sim de seu comprometimento com o poder. (MISKOLCI, 
2012, pp. 48-49).

Sobre o rompimento com as perspectivas binárias no âmbito das epis-
temologias queer, Louro (2008, p. 45) afirma que “segundo os teóricos e 
teóricas queer, é necessário empreender uma mudança epistemológica que 
efetivamente rompa com a lógica binária e com seus efeitos: a hierarquia, a 
classificação, a dominação e a exclusão”. Será a partir do rompimento com 
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essa norma binária que estabelece uma divisão radical entre pesquisador e 
objeto pesquisado que será possível questionar não apenas o que se pode 
produzir a partir de um filme, mas também o que um filme é capaz de pro-
duzir no pesquisador, e o que a obra, a partir do recorte escolhido pelas 
pesquisas, pode ensinar acerca da mídia, cinema e epistemologia. Ainda so-
bre as rupturas epistemológicas exercitados no campo dos estudos queer, 
Pocahy (2015) propõe uma outra ética que evidencia o papel central do pes-
quisador no processo de subversão na construção de uma outra ficção para 
as produções dos saberes:

Como princípio ético nesse plano-potência queer, observamos que, em 
muitas de suas produções, os agentes das políticas queer recusam par-
resiasticamente os bons, limpos e docilizados costumes acadêmicos. De 
alguma forma, na insubordinada e inapreensível experiência queer, a des-
construção é sua prática-método, acionada na direção-tática de demover 
os instituídos das formas hegemônicas de produzir conhecimento, pertur-
bando as epistemologias (con)sagradas e apaixonadas pela “Verdade”. (PO-
CAHY, 2015, p. 33).

Assim, pode -se encarar a metodologia, bem como os filmes a serem 
analisados, como uma ficção política, e isso não apenas no caso das pesqui-
sas que partem desses pressupostos teórico-metodológicos, mas em todas 
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as pesquisas, incluso aquelas que seguem uma rigorosa normativa que pre-
tende livrar o processo de construção do saber dos seus inúmeros atraves-
samentos, dado que “una metodología es siempre una ficción. Como una 
biografía, un cuerpo, una identidad” (ROJAS, 2012, p. 1). A consciência desse 
caráter também político e construído das formas de produzir conhecimento 
não lança a produção de saberes a um fadado fracasso, mas, ao contrário, in-
cita a um processo criativo no qual o próprio processo é objeto de análise e, 
dessa forma, permite que se recorra a inúmeros instrumentos e ferramentas 
para aconstrução de um saber transdisciplinar, que, segundo Sodré (2009), é 

[...] um encadeamento de teorias diversas correspondentes a campos cien-
tíficos diferentes e classificadas por diferentes disciplinas, só que agora per-
tencentes a uma estrutura compreensiva (mais do que meramente expli-
cativa), desenvolvida por uma linguagem própria e guiada por uma lógica 
processual – não positivista nem predicativa de propriedades que se atribu-
am a entidades fisicamente substanciadas. (SODRÉ, 2009, p. 243).

A estrutura compreensiva escolhida para a realização das pesquisas pode 
trazer elementos não apenas da produção imagética em obra fílmica, mas 
dos mais diversos campos de saber, além dos estudos queer de forma espe-
cífica, tomando desses últimos suas possibilidades metodológicas. A meto-
dologia queer, de acordo com Halberstam (2008) se caracteriza
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[...] en cierto sentido, [como] una metodología carroñera, que utiliza dife-
rentes métodos para recoger e producir información sobre sujetos que han 
sido deliberada o accidentalmente excluidos de los estudios tradicionales 
del comportamiento humano. La metodología queer trata de combinar mé-
todos que a menudo parecen contradictorios entre sí e rechaza la presión 
académica hacia uma coherencia entre disciplinas. (HALBERSTAM, 2008, p. 
35).

Tanto os estudos sobre cinema e audiovisual, e ainda mais quando se 
trata do New Queer Cinema, quanto os estudos queer produzem fissuras 
nas formas hegemônicas de produção de saberes devido à percepção de 
que seus objetos têm como característica “uma irredutibilidade [ ...] às tra-
dicionais disciplinas de abordagem da vida social” (SODRÉ, 2009, p. 243). É 
investindo nesta abertura ao múltiplo na construção de uma pesquisa que 
se pode realizar uma análise discursiva que vislumbre a obra como algo 
aberto que exige uma forma de análise igualmente instável e, consequen-
temente, subversiva, na qual é possível estabelecer por vezes um ponto de 
partida, mas quase nunca um ponto de chegada, num processo no qual a 
multiplicidade se impõe e os binarismos são rompidos a partir da inserção 
de elementos inesperados nas análises. Em síntese, como reivindica Villarejo 
(2001), um processo de pesquisa que esteja aberto aos muitos “espíritos” 
que atravessam os pesquisadores e as obras que pretendem analisar:
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Let us do so, in theory, with many spirits: of playfulness, risk, responsibility, 
discovery, insistence, rigor, attentiveness, witness, and just plain wit. Let us 
depart from the already known into the domain of abstractions as Foucault 
urges, but let us also insist that these abstractions do some work for us in 
thinking things queerly. [...] Let us work at each term, build slowly, invoke 
each other, read each other, and thank each other. (VILLAREJO, 2001, p. 
332).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nível de abertura na produção de saberes acerca e através das produ-
ções do New Queer Cinema institui-se enquanto um desafio teórico-meto-
dológico constante. Não é possível estabelecer de que forma o New Queer 
Cinema se desenvolverá nos próximos anos, ainda mais num contexto no 
qual a estética e a política dessas produções passam a ser inseridas e, mais 
que isso, modificadas no encontro com culturas diversas (LACERDA, 2015; 
BRANDO, LIRA, 2015; VIEIRA JR., 2015). Além disso, tampouco é possível 
pensar como será um futuro das formas de produção de saber nem os ru-
mos que tomarão as pesquisas nesse campo teórico-estético-político. Assim, 
cabe pensar mais o que essas obras já produziram de fissuras nas produções 
cinematográficas, bem como nas posteriores construções teóricas que toma-
ram essas obras como objeto de análise. Tanto o New Queer Cinema quanto 
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os estudos queer exercitam hoje um papel muito mais de desestabilização 
que de busca por uma outra identidade, constituindo-se como formas de 
linguagens que servem aos que preferem não achar um espaço enunciativo 
confortável, porém, restritivo. Sobre esse aspecto contra ou pós-identitário 
do New Queer Cinema Lopes e Nagime (2015) afirmam:

O papel do New Queer Cinema, diferente de uma política de identidade, 
não é o de defender imagens positivas, nem negativas, ambas igualmen-
te transformadas com facilidade em clichês pela repetição simplificada da 
realidade. Sua importância foi a de buscar imagens plurais que representa 
uma democracia real de sujeitos e corpos diversos. Criar polêmica e levar 
assuntos desconfortáveis ou que se consideravam já passados com a mi-
litância tradicional para o centro do combate. Por que os viados, bichas, 
sapatões, queer e outros termos considerados pejorativos devem ser lidos 
assim? Através do cinema, tentou se mostrar, na realidade, um orgulho de 
suas próprias imagens desviantes de uma norma majoritária e justamente 
por isso, particular, original e bela. (LOPES, NAGIME, 2015, p. 14).

O processo de ruptura com as políticas identitárias parece já ter sido cons-
truído nas produções do New Queer Cinema, que continuam exercitando e 
ampliando suas zonas de subversão. Cabe assim aos estudiosos dessas obras 
continuarem pensando estratégias plurais que não só deem conta de suas 
análises no âmbito teórico, mas que se constituam elas mesmas enquanto 
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objetos passíveis de produzir reações diversas nas pessoas que entrem em 
contato com elas, de forma que as próprias fronteiras entre obra cinema-
tográfica e produção teórica se vejam borradas e propositalmente confusas 
numa produção na qual o cânone científico é questionado e, muitas vezes, 
ignorado, em nome de um fazer que é antes de tudo estético-político.
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HUMOR, COMICIDADE E RISO

Arthur de Oliveira ROCHA10

INTRODUÇÃO

O humor é inerente ao ser humano. Em sentido lato, podemos entender 
por humor a capacidade de perceber e criar o cômico, como afirma Vladimir 
Propp, autor de Comicidade e riso (1992). O riso é cultural e cognitivo. Rimos 
do que nos parece ridículo, do que é irreverente, inusitado, do grotesco, do 
esdrúxulo. O senso de humor é uma característica humana construída in-
dividualmente ao longo da vida, através da percepção e conhecimento de 
mundo, a partir das experiências e das referências culturais e cognitivas.

Mas o senso de humor também se constrói socialmente, por uma série 
de códigos consensualmente aceitos por um grupo, e que, por semelhanças 
e identidade cultural entre esses, permite que os indivíduos compartilhem 
de um senso de humor semelhante. Por isso, Henri Bergson, autor de O riso: 
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gEM/UFRN). Graduado em Comunicação Social – Jornalismo (UFRN). Integrante da base de pesquisa Pragmática da Comu-
nicação e da Mídia (Pragma/UFRN). E-mail: arthurd.oliveira@hotmail.com.
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ensaio sobre a significação do cômico (1983), ressalta que muitos efeitos 
cômicos são intraduzíveis de uma língua para outra, já que são relativos aos 
costumes e ideias de contextos específicos.

Rimos sozinhos, dos outros e de nós mesmos. Ri-se do que foge às nor-
mas, das debilidades do corpo, da mente e do caráter. Rimos em grupo. 
Compartilhar uma cena cômica com outrem legitima mais ainda a comicida-
de do acontecimento. Rimos do próprio riso. A piada já passou, mas o efeito 
anestésico e ao mesmo tempo eufórico de rir contagia o grupo e prolonga 
o riso: “Já se observou inúmeras vezes que o riso do espectador, no teatro, é 
tanto maior quanto mais cheia esteja a sala.” (BERGSON, 1983, p. 8). É mais 
difícil desfrutarmos do cômico estando isolados. O riso parece precisar de 
eco.

Para Bergson, o riso tem significação social, é destinado à inteligência e 
deve ter contato com outras inteligências para atingir seu objetivo. É resul-
tado da compreensão imediata da mensagem, através de uma resposta es-
pontânea. O riso oculta uma intenção de acordo, cumplicidade, com outros 
galhofeiros, reais ou ainda que imaginários. Por ser o único animal capaz de 
rir, como dizia Aristóteles, é também o homem o único ser com capacidade 
de provocar intencionalmente o riso, acrescenta Bergson. Não pode haver 
comicidade fora do que é propriamente humano. O riso também é usado 
como forma de sociabilidade, para oferecer uma boa impressão ou descon-



Título da Obra

74

Capa

Sumário

Autor

eLivre

trair em momentos de tensão.
A produção do riso depende também de certo sentimento de indiferen-

ça para com o objeto do riso. É preciso haver distanciamento emocional e às 
vezes também físico para rir de algo ou alguém: “A sociedade vinga-se atra-
vés do riso das liberdades que se tomaram com ela. Ele não atingiria o seu 
objetivo se carregasse a marca da solidariedade e da bondade.” (BERGSON, 
1983, p. 92). Para Propp (1992), o riso é uma arma de destruição, ele destrói 
a falsa autoridade e grandeza dos que são submetidos ao escárnio.

ca Descentradropp, em seu livro, estabelece uma tipologia do cômico 
por meio da empiria. O autor procura fazer uma compreensão da nature-
za do cômico. Propp afirma que a maioria das teorias em torno do cômico 
acaba ignorando o riso que surge dos acontecimentos cotidianos ou banais 
da vida. Henri Bergson reforça ao afirmar que, para compreender o riso, im-
põe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que é a sociedade. Nessa coleta 
de dados, Propp reúne aquilo que desperta o riso. Tudo que se relaciona ao 
domínio da comicidade e a partir daí reúne, organiza e sistematiza esse ma-
terial. Seu estudo ordena o material coletado, subdividindo-o em categorias 
criadas a partir das causas que suscitam o riso.
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TEORIAS SOBRE O RISO AO LONGO DOS TEMPOS

Em O riso e o risível na história do pensamento(2002), um estudo inter-
disciplinar, Verena Alberti discute as relações entre o riso e o pensamento ao 
longo da história no ocidente. A autora, após um apanhado das teorias sobre 
o riso desenvolvidas principalmente no campo da filosofia, aponta que cada 
autor parece ignorar os trabalhos precedentes na área. “Não são poucos os 
que declaram que suas teorias têm a faculdade de revelar, de uma vez por 
todas, a essência do riso, quando, na verdade, boa parte de suas definições 
já figura em outros textos.” (ALBERTI, 2002, p. 8).

Para Alberti, todos os pensamentos sobre o riso partem de certas tradi-
ções teóricas que remontam aos primeiros pensadores do riso, na antigui-
dade, sobretudo Platão, Aristóteles, Cícero e Quintiliano. Fazem parte desses 
pensamentos: a ideia de que o riso é inerente à espécie humana, as classifi-
cações/divisões do cômico em palavras e ações/coisas, a ideia de sujeito e 
objeto no riso, e a ausência do cômico diante de uma dor profunda e graves 
debilidades. pensamentos: a ideia de que o riso é inerente à espécie huma-
na, as classificações/divisões do cômico em palavras e ações/coisas, a ideia 
de sujeito e objeto no riso, e a ausência do cômico diante de uma dor pro-
funda e graves debilidades.
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Na Idade Média, o riso nos distingue não só dos animais, mas também 
de Deus. “O riso era em geral condenado porque não haveria na Bíblia ne-
nhum indício de que Jesus Cristo rira algum dia.” (ALBERTI, 2002, p. 68). Na 
Antiguidade, o riso não marcava a diferença entre os homens e os deuses: 
estes também riam. Haveria, no âmbito da Igreja, a domesticação do riso, 
e, no âmbito da corte, sua liberação, com o desenvolvimento da sátira e da 
paródia. “Nos mosteiros e entre os sacerdotes, o risível era proibido, porque 
as narrativas ou palavras que provocavam riso faziam parte do discurso su-
perficial e inútil (o verbum otiosum); (ALBERTI, 2002, p.70). Eram censurados 
cantores, dançarinos e bufões, com os censurados cantores, dançarinos e 
bufões, com os quais o clero não podia se relacionar e os cristãos deveriam 
se afastar. Os autores medievais não despendiam tempo e trabalho abor-
dando o riso. São poucos fragmentos de obras desse período onde se trata 
o riso e o risível, quase sempre os julgando. Não se fala da origem do riso ou 
o que o suscita, mas seus limites e tolerância em sociedade.

Três teorias sobre o riso se tornaram amplamente repercutidas. Segundo 
a teoria da superioridade, o riso viria de um sentimento de superioridade do 
sujeito em relação ao objeto do riso. A teoria da incongruência explica o riso 
como reação intelectual a algo inesperado e não lógico. E a teoria do alívio 
define o riso como liberação de energia nervosa, resultado de um estado 
psicológico prazeroso. Contudo, as três seriam insuficientes para abranger 



Título da Obra

77

Capa

Sumário

Autor

eLivre

todos os tipos de riso.
Alberti (2002) traz uma definição de riso apresentada pelos estudos de 

Joachim Ritter (1940), na qual o riso está diretamente ligado aos caminhos 
seguidos pelo homem para encontrar e explicar o mundo. O riso teria a fa-
culdade de nos fazer reconhecer, ver e apreender a realidade que a razão 
séria não atinge. Para tanto, o riso e o cômico seriam literalmente indispen-
sáveis para o conhecimento do mundo e para a apreensão da realidade ple-
na. Saber rir, segundo Ritter, seria se situar no espaço do impensado.

Segundo John Morreall (1983), outro pesquisador do riso abordado por 
Alberti, haveria dois tipos de riso: o que resulta e o que não resulta de situ-
ações cômicas, divisão semelhante à adotada por Propp (1992) ao dividir o 
riso em aqueles que são provocados por derrisão e os que não. Já para Jean 
Cohen (1985, apud ALBERTI, 2002), o riso seria uma oposição entre o mundo 
sério dos valores e a liberdade propiciada pelo cômico, o que converge na 
ideia do riso enquanto significação social apontada por Bergson (1983). Já 
o antropólogo alemão Helmuth Plessner (1941, apud ALBERTI, 2002) define 
o objeto do riso como aquilo que suscita a ligação insolúvel, contraditória e 
polissêmica entre sério e não sério, entre sentido e ausência de sentido. Para 
Robert Escarpit (1960, apud ALBERTI, 2002), o humor permite romper o cír-
culo dos automatismos que a vida e a sociedade cristalizam, automatismo/
mecanicismo do qual Bergson também tratava.
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Durante muito tempo, a comédia foi vista como o oposto da tragédia e 
esta teria um sentido prioritário, em detrimento do cômico, algo baixo, in-
significante, pequeno e contrário ao sublime, ao ideal e ao espiritual, ideia 
que perdurou pelos séculos XIX e XX. Para Propp (1992), não é o cômico um 
mero elemento oposto ao trágico, o cômico deve ser estudado por si e en-
quanto tal.

Haveria então dois aspectos opostos de comicidade: a de ordem supe-
rior e a de ordem inferior. Esta teoria, surgida no século XIX, diferenciava o 
cômico num domínio fino, requintado, rebuscado, que suscita um riso sutil e 
não vulgar; e um domínio grosseiro, dos excessos, ligado ao corpo humano 
e suas tendências naturais, à gula, à briga, à bebedeira, aos excrementos. O 
cômico baixo era associado às manifestações populares do cômico. Haveria 
ainda uma diferenciação social. A comicidade refinada estaria para os cultos, 
os intelectuais e aristocratas. A vultar seria destinada ao povo. Para Propp 
não há possibilidade de dividir o cômico em vulgar e elevado.

Outra teoria que Propp não considera coerente seria a de que o humor 
externo ou baixo não faria parte da estética, sendo extra estético (assim 
como todo riso que não se origine nas obras de arte) e denominado não de 
cômico, mas de ridículo. O cômico seria denominação atribuída ao aspecto 
superior da comicidade, que estaria dentro da estética.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE HUMOR, COMICIDADE E 
RISO

Para Propp (1992), é necessário fazer distinção entre os tipos de riso. 
Os aspectos do riso estariam ligados a diferentes atitudes do ser humano. 
Propp dá ênfase ao riso de zombaria, se aprofundando então no estudo da 
derrisão. Para o autor, apenas o riso de zombaria estaria ligado ao cômico. O 
pesquisador sistematiza o material coletado conforme o objeto da derrisão, 
originando 15 categorias para o riso zombeteiro, detalhadas mais adiante.

O riso ocorre em presença de duas grandezas: de um objeto risível e de 
um sujeito que ri (o homem). Nos séculos XIX e XX, os pesquisadores estu-
davam essas duas grandezas separadamente. A comicidade do objeto risível 
não pode existir separadamente do humor do sujeito. Às vezes, é o próprio 
indivíduo que revela involuntariamente os lados cômicos de sua natureza, 
de suas ações, ele é então o objeto cômico neste caso; outras, ao contrá-
rio, quem revela o viés cômico é quem zomba, o sujeito que ri. Há, ainda, 
os casos em que o homem ri de si próprio, “o que implica que a pessoa se 
desdobre, tornando-se ao mesmo tempo sujeito e objeto do riso” (PROPP, 
1992, p. 172). A subjetividade do cômico se dá na relação entre objeto e su-
jeito e essas relações possuem variáveis, de acordo com a ordem histórica, 
social, nacional e pessoal. Há diferentes manifestações do humor no âmbito 
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de cada cultura e de acordo com as camadas sociais. Há também as diferen-
ciações de caráter individual, como aponta Propp (1992, p. 32): “Há pessoas 
ou grupos de pessoas propensas ao riso e outras que não o são.”.

A natureza e seus elementos não podem gerar comicidade fora do que 
remeta ao humano. O riso está reservado à espécie humana. Se qualquer 
coisa da natureza de alguma forma for possível de se associar a algum ele-
mento humano, poderá despertar o riso. Quanto mais próximos do humano 
estiverem os elementos da natureza, mais cômica se torna a cena.

Bergson fala da insensibilidade que acompanha o riso, sendo a indiferen-
ça seu ambiente natural. “O maior inimigo do riso é a emoção” (BERGSON, 
1983, p.12), nem que esta precise ser esquecida apenas por alguns instantes. 
É como se o cômico exigisse certa anestesia momentânea do coração. Quan-
do um tema toca diretamente uma pessoa em particular (etnia, profissão, 
nacionalidade, sexualidade, condição social, hábito cultural ou característica 
física/personalidade), essa anestesia dificilmente atua e o efeito cômico não 
existe. O moralismo, a ofensa, os direitos humanos, a ética e o sentimenta-
lismo se sobrepõem.

O riso de zombaria nasce do reconhecimento e da exposição ao públi-
co das debilidades e deficiências do outro. Às vezes de si mesmo. Mas nem 
todos os defeitos provocam o riso. Os vícios não poderiam ser objeto de 
comédia segundo Propp (1992). No entanto, o humor da atualidade rompe 
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essa barreira e faz piada com qualquer tipo de vício ou deficiência, é onde 
reside o chamado humor negro, tipo específico de humor que se utiliza de 
situações consideradas de mau gosto ou politicamente incorretas para pro-
vocar o riso.

A respeito do cômico aliado a uma consciência crítica social, segundo 
Propp, não é o cômico ou o riso que podem curar ou corrigir aqueles contra 
os quais ela é dirigida. Eles agem sobre a vontade daquele que permanece 
indiferente diante dos problemas de ordem política, econômica e social que 
o cercam, ou ainda daqueles que fingem não vê-los, que são condescen-
dentes com esses, ou ainda aqueles que desconhecem o assunto. O cômico 
mobiliza a vontade de lutar, cria ou reforça a reação no cidadão.

Bergson nos convida a verificar, nas brincadeiras de criança, as mesmas 
combinações cômicas que divertem sob outras roupagens os adultos. Ele 
compara o prazer de brincar na infância com o prazer do riso na comédia: 
“Ora, a comédia é um brinquedo, brinquedo que imita a vida.” (BERGSON, 
1983, p. 42). O autor exemplifica com o boneco de mola, brinquedo antigo 
no qual um boneco tem embaixo de si uma mola, e quanto mais se o com-
prime para dentro da caixa ou lata, mais se comprime a mola que o sustenta 
e tão maior é o salto que o boneco dá quando solto. E a repetição sucessiva 
e mecânica desse movimento diverte a criança.
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Muitas cenas cômicas no teatro, nos programas de humor na TV, nos 
vídeos dos canais de humor e mesmo nas cenas cotidianas da vida são exa-
tamente esse vai e vem, esse comprimir e exprimir, e é isso que provoca o 
riso. Se fizermos uma analogia, não seria o gif animado um boneco de mola 
em sua eterna repetição? A repetição é um dos processos mais usuais do 
humor e vem desde a comédia clássica. Ela está nos bordões, que acom-
panham inúmeros personagens nas tramas das telenovelas, por exemplo. E 
o que seriam dos memes não fosse a repetição? Não fosse a apropriação, 
reapropriação de significações, mixagem com outros conteúdos, imitação, 
disseminação e repetição do que viraliza na internet?

Outro brinquedo citado por Bergson (1983) é a marionete, o “fantoche 
a cordões”. Para além do teatro de marionetes, que é uma forma de entre-
tenimento, rimos de quando as pessoas se comportam como marionetes 
nas mãos de outrem: os que se aproveitam para pregar peças, enganar, se 
aproveitar de uma situação propícia ou da ingenuidade de quem se conver-
te em marionete. É como quando alguém resolve dar um susto num amigo. 
Para exemplificar isso de forma bastante simples e atual, nos recordemos 
das pegadinhas na TV. E não seriam marionetes aquelas pessoas nas mãos 
da equipe do programa?

Bergson passa então para a bola de neve, que inicialmente pequena, 
quanto mais rola pela neve que se encontra no chão, maior em tamanho se 
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torna. É o mesmo princípio de um castelo de cartas de baralho empilhadas. 
Tão logo uma das cartas se desestabilize e sai de seu lugar, o mesmo efei-
to se alastra às demais e a catástrofe está feita. No dominó, a mesma coisa. 
Inúmeras pecinhas enfileiradas próximas uma após a outra e basta um to-
que com o dedo indicador numa delas para as demais na sequência serem 
igualmente derrubadas. Nos recordemos do policial francês Jacques Clouse-
au, personagem fictício da série de filmes A pantera cor -de-rosa. Clouseau 
é como a carta do baralho que derruba toda a pilha, é como a primeira peça 
do dominó que cai e arrasta todo o restante. O desajeitado, atrapalhado e 
irreverente inspetor comete uma gafe atrás da outra, destruindo estabeleci-
mentos, incendiando restaurantes e provocando os mais absurdos aciden-
tes. As situações cíclicas são outro exemplo como causa de suscitar o riso. É 
quando, mesmo depois de inúmeros esforços e tentativas, uma personagem 
retorna ao ponto de partida e todo o esforço para sair daquela situação ini-
cial foi em vão.

Henri Bergson (1983) elenca três processos que agem sobre o tempo e 
o espaço e provocam situações cômicas: a repetição, a inversão e a interfe-
rência de séries. Na repetição, entra o que denominamos de coincidência. Se 
um dado dia passo na rua e encontro num determinado local um amigo de 
forma inesperada, cumprimentamo-nos, conversamos e nos despedimos. 
Nada há de cômico puramente nisso. Mas se no dia seguinte o fato se re-
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pete, já me aproximo dela para cumprimentá-la rindo do fato. Quanto mais 
complexa for a situação repetida e quanto mais natural ela pareça, maior o 
efeito cômico.

A inversão pode se dar de inúmeras formas. Inversão de papéis, de com-
portamento, de tipo físico, de idade, de país. Desde uma música tocada de 
trás para frente, que se transforma numa versão nada entendível e suscita o 
riso, até personagens que vão um parar no corpo do outro. Seria um mundo 
às avessas. Tudo aquilo que desperta o riso por acontecer de maneira con-
trária ao habitual. Isso não necessariamente se dá na ficção apenas. Lembre-
mo-nos do cavalo-marinho que, por si só pode não ser cômico. No entanto, 
recordemos que neste animal são os machos que gestam os filhotes e não 
as fêmeas, como na espécie humana ou na maioria dos seres animais que 
conhecemos. O fato pode não provocar gargalhadas, mas suscita o riso.

Na interferência das séries, temos o humor provocado quando uma situ-
ação, história, narrativa, acontecimento é transposto e interfere sobre outro. 
Os dois se imbricam e os elementos de um estão no outro ou vice-versa. É 
nessa transposição que reside o cômico. É o que ocorre quando vemos per-
sonagens de uma história numa outra história ou um filme/peça de teatro 
em que duas histórias acontecem paralelamente, mas em dado momento 
elas vão se cruzando e são as coincidências entre ambas e a troca de ele-
mentos entre elas que dá o tom bem humorado da coisa. A intertextuali-
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dade se apresenta então como recurso bastante útil na hora de se produzir 
humor, contudo o efeito cômico só irá se aplicar com êxito naqueles que 
previamente conheçam o elemento que está sendo importado.

CATEGORIAS DE CONSTRUÇÃO DO CÔMICO

Tanto Propp (1992), quanto Bergson (1983) focaram esforços para com-
preender o que suscita o riso. Propp então propõe a divisão do riso em dois 
grupos, o riso de zombaria e o desprovido de derrisão. Ele define o riso do 
escárnio (sarcástico, maldoso) como o que encerra dentro de si, declarado 
ou velado, um aspecto de zombaria, suscitado por alguns defeitos daquilo 
ou de quem se ri. Dentro do tipo mais comum de riso (de zombaria), Propp 
estabelece 15 categorias de possíveis motivações para despertar o riso no 
sujeito, que detalharemos a seguir. Além do riso de zombaria, haveria o riso 
sem derrisão, de onde fazem parte o riso bom, o riso mau, o riso alegre, o 
riso ritual e o riso imoderado. Já Bergson, na sua pesquisa, classifica as pos-
síveis formas de suscitar o riso em: comicidade das formas, comicidade dos 
movimentos, comicidade das situações, comicidade das palavras e comici-
dade de caráter. Apesar de ser outra divisão, menos detalhada que a de Pro-
pp, em muito coincide as classificações apresentadas por ambos os autores.
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Uma das formas mais primitivas do riso zombeteiro é ridicularizar o ou-
tro por sua forma física, sua aparência, sua estética. Espirros, a tosse, o mau 
cheiro ou mau hálito, arrotos, pigarros, flatulências, excreções de urina ou 
fezes. Do mesmo modo que podem ser risíveis as formas humanas, também 
o podem as funções fisiológicas involuntárias desse mesmo corpo. A natu-
reza física do homem de Propp está dentro do que Bergson traduz como 
a comicidade das formas. O feio, o grotesco, causa risada. Desde um rosto 
estranho, uma deformidade, até uma careta ou expressão de alguém ao es-
pirrar. Aqui, Bergson destaca o trabalho dos caricaturistas e diz que “rimos 
então de um rosto que é por si mesmo, por assim dizer, a sua própria cari-
catura” (BERGSON, 1983, pp. 22-23).

No que Henri Bergson entende como comicidade dos movimentos, não 
é a mudança brusca de atitude em si que causaria o riso, mas o que há de 
involuntário na mudança, o “desajeitamento”, como quando alguém que 
caminha na rua tropeça, cai ou qualquer tipo de outra situação inusitada, 
inesperada que se suceda com o transeunte.

Ele aborda também a comicidade dos gestos e movimentos. Diz que “só 
se pode imitar dos nossos gestos o que eles têm de mecanicamente uni-
forme [...] imitar alguém é destacar a parte do automatismo que ele deixou 
introduzir-se em sua pessoa” (BERGSON, 1983, p. 25). O automatismo serve 
de insumo para a imitação. Gestos, atitudes e comportamentos que, isola-
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damente, não seriam risíveis, o tornam-se por sua repetição.
A semelhança vai provocar o riso quando não se está habituado a ela. É 

aqui onde reside a categoria de Propp intitulada Comicidade da semelhança. 
São analogias que despertam o riso, comparações e até mesmo metáforas. 
Essa categoria é bastante ampla, uma vez que podemos comparar a forma 
física de alguém a um animal ou objeto, ou algum aspecto da personalida-
de, do caráter, da forma de se vestir, comportar ou agir a um personagem 
de ficção, uma celebridade da internet, uma parte do corpo ou uma comida. 
Apenas os espectadores que tenham conhecimento acerca dos dois ou mais 
elementos da comparação e acerca do aspecto que está sendo assemelhado 
entenderão a piada.

“Toda particularidade ou estranheza que distingue uma pessoa do meio 
que a circunda pode torná-la ridícula” (PROPP, 1992, p. 59), esse seria um 
dos princípios que rege a Comicidade das diferenças, categoria de Propp 
que provoca o riso através de comparações, só que agora destacando os 
contrastes. Os estrangeiros, frequentemente, podem se comportar de for-
ma cômica. Eles se destacam por suas especificidades oriundas do lugar de 
onde vieram, que se contrastam com os hábitos do lugar para onde foram.

Há comicidade de diferenças entre culturas de localidades diferentes, ou 
variações que se dão ao longo do tempo. Experimente sair vestido pela rua 
com trajes utilizados nos anos 1920 ou no período da Idade Média. Numa 
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festa à fantasia, por exemplo, as pessoas se fantasiam para o lúdico, desper-
tam com seus trajes o riso dos demais convidados. Como é comum vermos, 
nessas festas, pessoas fantasiadas de grego, espartano, romano, egípcio, ca-
valeiro medieval, indiano ou japonês. Nos seus tempos e nessas localidades, 
esses trajes eram comumente usados, faziam parte da rotina e da cultura, 
jamais motivo de riso.

A Comicidade das diferenças também se dá quando ocorrem desvios de 
normas. Nesses casos, compara-se o comportamento normatizado com o 
comportamento transgressor e é nesse contraste que reside o cômico. Essas 
normas não necessariamente são registradas formalmente ou fazem parte 
de documentos oficiais, leis e regimentos. Além das normas biológicas, que 
dizem respeito ao físico, à aparência exterior das pessoas, “pode se tornar 
cômica a transgressão de normas de ordem pública, social e política” (PROPP, 
1992, p. 60), essas normas são expressas tanto formalmente, pelas leis, por 
exemplo, como também estão presentes em coletividades menores, como 
uma sala de aula, um grupo de amigos, um ambiente de trabalho, e esses 
grupos possuem também seus códigos/normas, apesar de não formalmente 
escritos, os quais todos seguem espontaneamente.

É preciso ressaltar que certas transgressões de norma podem ser risíveis 
de início, mas depois se tornarem na própria norma, deixando de serem en-
caradas como cômico e, muitas das vezes, passando então o cômico a ser a 
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norma antiga. Melhor exemplo para isso que as tendências de moda não há.
Para as comicidades de semelhança que se configurem especificamente 

na comparação do homem com algum animal, Propp atribui uma classifi-
cação nomeada O homem com aparência de animal. Essa categoria não se 
restringe apenas à aparência física dos seres comparados, mas se estende 
a quaisquer outras características de comportamento, sociais, psicológicas. 
Para as comparações cômicas, são, de modo geral, úteis os animais a que 
atribuímos aspectos negativos, que remetem a qualidades análogas no ser 
humano. Chamar alguém pelo nome de um animal é uma das formas mais 
comuns de injúria - porco, vaca, galinha, burro, veado, cobra, lesma. A com-
paração a animais pode suscitar o riso, mas também a ofensa, o repúdio, o 
elogio, o afeto. Comparar alguém a animais como gato, coelho, leão, urso, 
não provocará o riso zombeteiro.

A comparação entre a espécie humana e as demais no reino animal não 
se dá apenas na animalização do homem, como também da humanização 
de um animal. Isso igualmente pode despertar o riso. O animal se vestindo 
como gente, agindo como uma pessoa ou demonstrando sentimentos hu-
manos. Há disso no circo com os animais adestrados. Muitas fábulas utilizam 
animais como personagens, que fazem referências ao ser humano.

“Rimo-nos sempre que uma pessoa nos dê a impressão de ser uma coisa” 
(BERGSON, 1983, p. 36), o que ocorre quando há uma transfiguração, ainda 
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que momentânea, de uma personagem em coisa, sendo risível quando atra-
vés de algum defeito. É o que acontece ao se comparar uma pessoa gorda a 
um barril ou uma pessoa demasiado alta a uma vara. A categoria O homem-
-coisa também é uma especificidade do riso provocado pela comicidade da 
semelhança. Aqui, tanto pode produzir o riso a coisificação humana, como a 
humanização da coisa. A comicidade aumenta quando a coisa assemelha-se 
não ao ser humano de forma geral, mas a uma pessoa específica, e aí, ape-
nas quem a conheça poderá então compartilhar da graça.

A ridicularização das profissões é outra classificação proposta por Pro-
pp. Aqui, são os hábitos de uma profissão, suas rotinas profissionais, a lin-
guagem técnica, a forma de pensar e agir, os trajes típicos, os instrumentos 
de trabalho, o ambiente onde comumente exercem a profissão, sua relação 
com os clientes, sua formação enquanto profissional e o próprio ofício em si 
alvos de piada.

A paródia, outra das categorias de Propp, revela fragilidades daquilo o 
qual é parodiado. Consiste na imitação das características exteriores de um 
fenômeno qualquer da vida (como o jeito de uma pessoa, modus operandi 
de uma profissão, ou procedimento/técnica artística de um pintor, músico, 
artista gráfico). O cômico se dá na perceptível ausência das características 
reais do que é parodiado no que o parodia.

Na paródia, “são repetidos ou citados traços exteriores do fenômeno na 
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ausência de conteúdo interior” (PROPP, 1992, p. 85). É o caso de um aluno 
que imita para os colegas de sala um dos seus professores, reproduzindo 
com exagero seus gestos típicos, cacoetes, postura, linguagem. Isso se dá 
também quando vemos na TV, no teatro ou no cinema alguma personagem 
masculina que se traveste de mulher ou o contrário, simulando as roupas, o 
andar, o tom de voz, a gesticulação. O mesmo se dá num homem vestido de 
bicho, se fazendo de algum animal. “À paródia estão intimamente ligados os 
diversos procedimentos do exagero.” (PROPP, 1992, p. 88).

O exagero cômico é a próxima categoria apontada por Propp. O exagero 
só será cômico quando desnuda um defeito. Ele é subdividido em três for-
mas de manifestação: a caricatura, a hipérbole e o grotesco. Na caricatura, 
toma-se um aspecto e exagera-o, até mesmo deformando-o, a fim de atrair 
para si uma atenção exclusiva, destaque. A hipérbole é definida por Propp 
como uma variedade da caricatura, na qual não um aspecto sofre exagero, 
mas sim o todo. O grau mais extremo e elevado do exagero seria o grotes-
co, cujo exagero é tão acentuado que se torna monstruoso, extrapola o do-
mínio da realidade e chega ao fantástico. Propp aponta que a delimitação 
entre hipérbole e grotesco é uma linha muito tênue, mais convencional do 
que precisa.

Os pequenos reveses da vida. Quando alguém tropeça, cai, rasga as cal-
ças ao abaixar-se, sai de casa com a roupa ao avesso, tem seu chapéu car-
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regado ou sua roupa levantada pelo vento: temos O malogro da vontade, 
outra classificação de Propp para o riso de zombaria. “Esse riso é um tanto 
cruel. Seu caráter depende do grau da desgraça, e aqui pessoas diferentes 
vão ter reações diferentes. Lá, onde uns vão rir, outro vai correr para aju-
dar.” (PROPP, 1992, p. 93). Nessa citação de Propp, o mais interessante de se 
observar é que aqueles que riem estão no plural, em detrimento de quem 
ajuda, que surge no singular. A reação mais comum é realmente o riso, ain-
da que inicialmente e este seja seguido do socorro. Nem toda frustração de 
propósitos é cômica. “O naufrágio de iniciativas grandes ou heroicas não é 
cômico, mas trágico. Será cômico um revés nas coisas miúdas do dia-a-dia 
do homem, provocado por circunstâncias igualmente banais.” (PROPP, 1992, 
p. 94).

O malogro da vontade também se dá na linguagem. Quando alguém 
troca uma palavra por outra numa sentença sem ser intencional e nem se dá 
conta da confusão que fez: “lá vem a roupa, preciso tirar a chuva do varal”, 
quando na realidade queria dizer que o tempo fechou e é necessário tirar a 
roupa do varal antes que a chuva molhe tudo. Quando tentamos pronunciar 
uma palavra e engasgamos em algum fonema ou ela sai com alguma sílaba 
ou letra trocada, involuntariamente quem ouve acaba vindo, quer dizer, rin-
do. Pessoas com diminuição nos sentidos estão mais propensas ao malogro 
e a despertarem em seus espectadores o riso, como um míope, alguém com 
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surdez ou déficit de atenção.
Propp utiliza a terminologia russa “odurátchivanie”, que não possui tra-

dução literal para o português, mas seria algo próximo do fazer alguém de 
bobo, enganar, engabelar. O fazer alguém de bobo é outra das classificações 
apontadas pelo autor. Nesse caso, é necessária a presença de ao menos dois 
indivíduos (a vítima e o gozador), sendo que um deles será feito de bobo 
pelo outro que lhe pregará alguma peça, o enganará, valendo-se de algum 
defeito ou descuido do enganado para expô-lo ao ridículo. Pode, ainda, ha-
ver dois ou mais gozadores. O mesmo vale para os enganados. Assim 
como em O malogro da vontade, há certo caráter de crueldade no riso 
quando se faz alguém de bobo e haverá variações também entre as 
pessoas, que se dividirão entre os que vão rir e os que se comoverão.

O chamado dia da mentira, comemorado em 1º de abril, dá mar-
gem para toda sorte de mentiras e peças que possam ser pregadas 
em familiares, amigos, colegas de trabalho, até mesmo pessoas desco-
nhecidas. No Halloween, festividade amplamente difundida na cultura 
estadunidense, as crianças saem fantasiadas batendo nas portas das 
casas. A cada casa visitada, repete-se a frase “trick or treat” (gostosu-
ras ou travessuras?) e as travessuras pregadas também são exemplos 
que se encaixam nessa categorização de Propp.
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“A estultice, a incapacidade mais elementar de observar correta-
mente, de ligar causas e efeitos, desperta o riso” (PROPP, 1992, p. 107), 
assim podemos definir a categoria Os alogismos. São coisas absurdas 
que as pessoas dizem, atitudes insensatas que provocam o riso. Es-
pecula Propp que o alogismo seja talvez a manifestação cômica mais 
comum na vida. Os alogismos são comuns nas falas de criança, espe-
cialmente as pequenas, por ainda não compreenderem bem o mundo 
e os fenômenos que os cercam.

Os alogismos podem acontecer tanto de forma não intencional, 
como vimos até aqui, mas também de forma articulada, quando há, 
por exemplo, uma personagem boba numa narrativa, seja conto, filme, 
romance, série de TV ou game. Também se dá em espetáculos, como o 
caso recorrente de alogismos em apresentações de palhaços no circo.

A mentira é uma forma de suscitar o riso destacada por Propp. Para 
o autor, existem dois tipos de mentira. No primeiro, o impostor quer 
realmente enganar sua vítima, fazendo a mentira passar por verda-
de. Nesse tipo, a mentira nem sempre é cômica, apenas quando for 
de pequena proporção e não leve a nenhuma consequência trágica. 
E é necessário que em dado momento ela seja desmascarada. Mas 
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apenas ri quem sabe do que se trata a situação. O enganado, se levar 
no espírito esportivo, só vai rir no final, após a mentira revelada. No 
segundo tipo, não há intenção de enganar, a mentira é usada apenas 
para divertir. O enganador é logo desmascarado, ele mesmo se revela 
de propósito ou se deixa revelar pelas suas palavras/ações.

Há situações de mentira em que o cômico reside no fato de que 
é o enganador quem está sendo enganado, porque acha que está 
convencendo com a sua mentira, quando na verdade as vítimas estão 
um passo a frente dele. No entanto, elas permanecem fingindo para 
o mentiroso continuar a pensar que está sendo convincente. Nesses 
casos, a plateia, o público, o leitor ou o espectador compartilha do riso 
porque sabe, diferente do mentiroso, que ele é quem está na realida-
de sendo enganado.

“A língua constitui um arsenal muito rico de instrumentos de co-
micidade e de zombaria.” (PROPP, 1992, p. 119). Com essa afirmação, 
passemos à categoria Instrumentos linguísticos de comicidade, pro-
posta por Propp. Aqui entram todas as manifestações do cômico sus-
citadas pelo uso linguístico, como os trocadilhos, paradoxos, ambigui-
dades, cacofonias, ironia, sátiras, jogos de palavras, a relação sentido 
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literal e figurado etc.
“Obtém-se um efeito cômico quando se toma uma expressão no 

sentido próprio, enquanto era empregada no sentido figurado” (BER-
GSON, 1983, p. 62) e vice-versa. O que também fica evidente quando 
levamos ao pé da letra uma metáfora. Há humor nos paradoxos, nos 
contrastes e transposição entre opostos, na comparação entre o real e 
o ideal, o que é e o que deveria ser, realidade e expectativa. “A lingua-
gem só consegue efeitos risíveis porque é obra humana.” (BERGSON, 
1983, p. 69).

No paradoxo, conceitos que inicialmente se excluem mutuamente 
são reunidos numa mesma construção semântica apesar de sua in-
compatibilidade aparente. Reside o cômico nessa falta de correspon-
dência. Na ironia, é expresso com palavras um conceito, deixando-se 
subentendido o seu contrário dentro da sentença. Tanto pode haver 
graça em usar uma expressão positiva, expressando uma negativa nas 
entrelinhas, quanto o contrário. “A ironia é particularmente expressiva 
na linguagem falada, quando faz uso de uma particular entonação es-
carnecedora.” (PROPP, 1992, p. 125).

Além de sua significação propriamente, também podem provocar 
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o riso as formas exteriores da língua. Seria a língua enquanto tal, em 
sua estrutura gráfica ou fônica. A cacofonia é um exemplo. Podem ser 
cômicos os erros gramaticais da língua, a pobreza de vocabulário e a 
má articulação deste na boca de alguém ou de uma personagem. O 
mesmo vale para o oposto. Verborrágicos também podem despertar 
o riso. Fazem parte ainda os jargões, gírias, neologismos. Os nomes 
próprios absurdamente incomuns também fazem parte dessa catego-
ria estabelecida por Propp. Proporcionam o riso as frases feitas e este-
reotipadas e suas variações propositais. Às vezes, a recombinação de 
duas ou mais delas numa só: quando a vida fecha uma porta, o meu 
dedo está lá (ao invés de quando a vida fecha uma porta, ela abre uma 
janela).

Bergson trata da Comicidade das palavras, que seria o que Propp 
denomina na categoria dos Instrumentos linguísticos. Para Bergson, 
apontar a comicidade por meio das palavras como uma categoria à 
parte poderia ser impróprio, já que tantas outras formas de comicida-
de precisam da palavra para se concretizar e fazer efeito. “Mas deve-
mos distinguir entre o cômico que a linguagem exprime e o que ela 
cria.” (BERGSON, 1983, p. 57). Aqui, é a própria linguagem que se tor-
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na cômica, ela cria o cômico, não apenas o exprime.
A categoria Caracteres cômicos é destinada à comicidade dos ca-

ráteres humanos. Tipos prontos. São risíveis o avarento, o guloso, o 
vaidoso, o bajulador, o malandro, o convencido, o indeciso, o hipo-
condríaco, o desastrado etc. Em sua maioria são aspectos negativos 
da personalidade de alguém ou de uma personagem, sendo poten-
cialmente ampliados. Há uma tênue linha que separa esses caracte-
res entre o cômico e o trágico. Isso é determinado pela dosagem de 
avareza, etc. a que se atribui. Podemos expandir essa categoria a fim 
de englobar o humor que advém dos estereótipos (pressupostos ba-
seados em generalizações que se fazem sobre indivíduos ou grupos 
sociais), que não deixam de ser também tipos prontos: policiais ame-
ricanos comendo donuts. É o clichê, o lugar comum, que comumente 
pode se manifestar na forma de homofobia, racismo, xenofobia, ma-
chismo, intolerância religiosa etc.

A categoria Um no lugar do outro ocorre quando alguém se passa 
por outro, temos então um impostor, como num disfarce, num trote, 
numa fantasia. Essa classificação pode ser estendida para quando há 
uma coisa no lugar de outra, ou de alguém no lugar da coisa e vice 
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-versa. Nesse ponto, se encaixam ainda as situações cômicas provoca-
das pelo “vazio em lugar do suposto conteúdo”, o que ocorre quando 
se frustra a uma expectativa da pessoa ou personagem, seja pelo va-
zio ou por mesmo outro conteúdo diferente do esperado.

OUTRAS FORMAS DE RISO

As classificações apontadas por Bergson e Propp, para as formas como 
a comicidade pode se construir e suscitar o riso, dizem respeito ao riso de 
zombaria. No entanto, há outras formas de riso que

não o zombeteiro, que expõe outrem ao escárnio. São estes o riso bom, 
o mau, o alegre, o ritual e o imoderado. No riso bom, a maioria dos casos é 
acompanhada por um sentimento de afeto e cordialidade, despertando um 
riso de simpatia e aprovação. Leva mais ao sorriso que ao riso propriamente. 
É desprovido de qualquer intenção derrisória.

O riso mau é o riso das pessoas insensíveis, cínicas. Aqui, ri-se de do-
entes, dos velhos, pessoas que possuem alguma dificuldade ou deficiência 
para andar, ver, comer, ri-se do mau que assiste a outrem. Vemos esse tipo 
de riso nos vilões de histórias das novelas, séries de TV, dos games, dese-
nhos animados ou quadrinhos.
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O riso alegre surge muitas vezes sem uma motivação precisa ou causa 
determinável. Surge dos pretextos mais insignificantes. É aquele riso que se 
dá para qualquer coisa de que se agrade. Quando rimos ao ver um parente 
querido ou quando reencontramos um amigo. É o riso que nasce com os be-
bês e se manifesta com menos frequência tão mais tempo de vida se passe 
ao homem.

O riso ritual esteve presente ao longo da história em inúmeras culturas e 
sociedades. Este tipo de riso é sempre ignorado nos estudos do gênero, mas 
Propp não deixa de citá-lo, exemplificando inúmeros rituais dos quais o riso, 
ainda que forçado, fazia parte, em especial os de colheita e fertilidade.

“Nas estéticas burguesas este gênero de riso [O riso imoderado] é clas-
sificado entre os mais ‘baixos’. É o riso das praças, dos bufões, é o riso das 
festas e das diversões populares.” (PROPP, 1992, p. 166). É o riso do carnaval. 
É o riso desbragado e sem limites. Propp diz que podemos chamar este riso, 
pautado em Bakhtin, de riso rabelaisiano. Aqui, a classificação do riso se dá 
por seu caráter de intensidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O riso, sob diferentes perspectivas teóricas, sempre foi alvo de estudo 
e pesquisas na história a humanidade. Desde Platão, Aristóteles, Cícero e 
Quintiliano, na Antiguidade, com suas teorias seminais, passando pela Ida-
de Média, onde as pesquisas sobre o objeto do riso e aquilo que o suscita 
deram lugar aos limites e tolerância do riso em sociedade, até os tempos 
modernos, onde destacamos, neste artigo, os estudos de Henri Bergson e 
Vladímir Propp. Este que faz uma detalhada categorização de aspectos que 
podem suscitar o riso, seja nas artes cômicas, seja na vida cotidiana.

A ideia do riso como algo negativo, prevista em Platão e tão difundida 
no período medieval, deu lugar ao riso em sua significação social, prática 
inerente ao homem e corriqueira na modernidade. O lugar do riso, de modo 
geral, é na desordem, na transgressão. O riso possibilita o pensamento no 
campo do não sério e isso permite romper o círculo dos automatismos da 
vida em sociedade.

No entanto, não é o cômico ou o riso que por si só promoverão corre-
ções ou mudanças nas estruturas sociais. O cômico mobiliza a vontade de 
lutar, cria ou reforça a reação no cidadão. Ao riso e ao cômico está reservado 
o direito de transgredir a ordem social e cultural, mas somente dentro de 
certos limites. O espaço de consentimento do riso é culturalmente marcado, 
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é desse modo que ele age em sua instância social. Se pensarmos bem, esses 
limites e consentimentos para interferência do risível acabam se tornando 
também norma. Uma norma para quebrar normas.
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A VOZ DO BRASIL NA ERA DA CONVERGÊNCIA: 
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO INFORMATIVO 

RADIOFÔNICO MAIS ANTIGO DO PAÍS

Deyse Alini de MOURA11

INTRODUÇÃO

O rádio, um dos mais tradicionais veículos de comunicação de massa, é 
um dos recursos largamente utilizados pelas instituições públicas brasileiras 
para a propagação de suas ações, como forma de dar publicidade às suas 
atividades e de fornecer à população o acesso à informação, garantido cons-
titucionalmente. É o caso das emissoras públicas mantidas por prefeituras, 
universidades, casas legislativas e Poder Judiciário12.

Uma das ferramentas de comunicação institucional mais antigas do go-
verno federal brasileiro é o informativo radiofônico A Voz do Brasil, criado 

11 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPGEM), da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) . Graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela UFRN e Especialista em Assessoria de Comunicação e 
Marketing pela Universidade Potiguar (UnP). E-mail: deyse.moura@gmail.com.
12 Mapa das emissoras de rádio e televisão públicas do País. Disponível em: <http://www.observatorioradiodifusao.net.br/
index.php/tvs-sp-280960344>. Acesso em 22 out. 2015.
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em 1935, inicialmente com o nome Programa Nacional. Na qualidade de 
produção radiofônica ligada diretamente ao poder de Estado, A Voz do Bra-
sil passou boa parte de sua história atrelada a regimes autoritários, como o 
Estado Novo (1937-1945) e a ditadura militar (1964-1985), atuando como 
fiel porta-voz das políticas e ideologias defendidas por tais regimes. O pro-
grama enfrentou, em vários momentos de sua trajetória e ainda nos dias de 
hoje, certa resistência do público quanto ao seu formato, sua transmissão 
obrigatória13 em rede para todo o país e seu propósito de divulgação unila-
teral das ações governamentais.

Com a redemocratização, a partir de 1985, começariam a surgir os pri-
meiros sinais de desgaste do informativo, que nas décadas seguintes pas-
saria por sucessivas mudanças. Neste artigo, traçaremos um breve histórico 
das alterações sofridas pelo noticiário em seu período pós-ditadura e fare-
mos um balanço das ferramentas empregadas atualmente para a inserção 
d’A Voz do Brasil no contexto da convergência das mídias. O objetivo é veri-
ficar, por meio deste estudo preliminar e utilizando-nos de uma metodolo-
gia bibliográfica e pesquisa conceitual, se é possível categorizar o programa 
como um produtor de conteúdo transmidiático.

13 Obrigatoriedade definida pelo artigo 38 da Lei nº 4.117, de 26 de agosto de 1962.
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A VOZ DAS TRANSFORMAÇÕES

As mudanças pelas quais A Voz do Brasil começaria a passar a partir de 
1988 tinham como objetivo propiciar que o programa continuasse a servir 
como alto-falante das ações de governo, porém, com um tratamento me-
nos “chapa branca”14, com uma cobertura mais ampla e mais de acordo com 
os princípios jornalísticos. As primeiras modificações do radiojornal em sua 
longa história foram efetivadas com vistas ao enquadramento jornalístico 
da Radiobrás15, estatal responsável por sua gerência à época, como explica 
Lilian Perosa (1995):

As manchetes foram introduzidas como ‘destaques do dia’, lidas direta-
mente, sem intermediações de ‘passagens’ como tinha ocorrido anterior-
mente. [...] Para sua produção recrutou-se uma equipe exclusiva, formada 
por quatro redatores e um editor, com frequente colaboração dos demais 
profissionais integrantes da Radiobrás, cerca de 130 pessoas, dos quais sete 
foram repórteres de setor (fixos) que cobriam os ministérios da Fazenda, Tra-

14 Termo utilizado para se fazer referência ao serviço que é patrocinado pelo governo e com o objetivo exclusivo de favo-
recê-lo. O “jornalismo chapa-branca” é aquele que se caracteriza por apontar apenas o lado institucional da notícia. A pala-
vra tem origem nas placas de automóvel (chamadas de “chapas” no Brasil) de cor branca, de uso reservado às autoridades 
governamentais.  

15 Empresa pública do governo brasileiro criada em 1975 para centralizar a gerência de todas as emissoras de rádio e tele-
visão governamentais espalhadas pelo país.
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balho, Saúde, Previdência Social, Interior e da Justiça. Reconhecidamente, o 
noticiário oficial apresentou relativa melhora de qualidade em seu formato, 
comparando-se aos antecessores, em virtude da própria razão da empresa. 
Além disso, iniciou-se a utilização do satélite Radiosat para a transmissão 
da Voz do Brasil, que propiciou um som mais puro e nítido. (PEROSA, 1995, 
p. 150).

Em 1998, o programa passou por uma nova reformulação: seu texto fi-
cou mais leve e o tom grave foi suavizado com a entrada de uma mulher na 
locução. No início do Governo Lula, o noticiário passou a abrir os microfo-
nes para a população interagir16, pois, segundo Eugênio Bucci (2008, p. 102), 
presidente da Radiobrás à época, a partir daquele momento, a estatal “de-
veria ter não apenas o seu conteúdo informativo focado no cidadão: toda 
a empresa deveria se organizar para melhor atender o direito à informação 
dos brasileiros”.

Em 2007, a Radiobrás foi extinta. Foi criada, então, a Empresa Brasil de Co-
municação (EBC). Ligada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência 
da República, a estatal passaria a administrar as emissoras de rádio e televi-
são públicas federais e a produzir o canal TV NBR e A Voz do Brasil – no que 
se refere ao bloco dedicado às notícias do Poder Executivo. A nova direção 
16 Radioagência Nacional. Especial História Hoje: Há 73 anos, a Voz do Brasil era apresentada, pela primeira vez - Áudio 
(2min31s). Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/201 1-01-03/h%C3%A1 -73-anos-vo-
z-do-brasil-era-apresentada-pela-primeira-vez>. Acesso em 19 out. 2015.

http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2011-01-03/h%C3%A1-73-anos-voz-do-brasil-era-apresentada-pela-primeira-vez
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2011-01-03/h%C3%A1-73-anos-voz-do-brasil-era-apresentada-pela-primeira-vez
http://memoria.ebc.com.br/radioagencianacional/materia/2011-01-03/h%C3%A1-73-anos-voz-do-brasil-era-apresentada-pela-primeira-vez
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deu continuidade à política de modernização do programa, adotando uma 
abordagem voltada mais para a necessidade de informação da população 
e menos para as falas de ministros, sem nunca deixar de lado, no entanto, a 
agenda de eventos da chefia do Executivo.

[...] O senso comum dos profissionais – e dos políticos – da área consagrou 
o maniqueísmo estapafúrdio de que a comunicação estatal é aquela que 
defende “o ponto de vista do governo”. [...] Nenhum órgão de radiodifu-
são sob gestão do Estado pode virar defensor de um “ponto de vista” em 
detrimento de outros pontos de vista, mesmo que seja o ponto de vista 
do presidente da República. Quem oficialmente defende governos são os 
porta-vozes, os ministros, a base de sustentação ao governo no Congres-
so. Aos meios estatais de radiodifusão cabe entrevistar as fontes que falam 
pelo governo – e não assumir para si a fala que deve ser das fontes. (BUCCI, 
2008, p. 259).

Se A Voz do Brasil deixou ou não de ser um recurso utilizado exclusiva-
mente como propaganda institucional e realmente passou a servir como 
fonte de informação imparcial e fidedigna à população, trata-se de um outro 
tópico, a ser estudado em momento futuro. Por ora, é importante pontuar 
esse assunto apenas para exemplificar e ressaltar que as mudanças editoriais 
que vinham sendo aplicadas ao informativo buscaram justamente afastar a 
imagem do programa do perfil adotado durante os regimes autoritários e a 
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década de 90 e promover uma postura mais jornalística e atual, com a inten-
ção de atrair mais ouvintes – ou ao menos não perder ainda mais audiência.

Pesquisa do Ibope realizada em julho de 2013 revelou que o informativo 
A Voz do Brasil é mais ouvido nas grandes cidades, com índice de audiência 
de 9,4% na Grande São Paulo, 9% em Porto Alegre e 7,9% em Belo H orizon-
te17. Em dezembro de 2014, a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, divulgada 
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República18, confir-
mou que a maioria dos brasileiros (63%) não ouve o programa, e 16% o ou-
vem somente uma vez por semana ou menos. Apenas 3% disseram ouvi-lo 
todos os dias da semana.

Destacadas as principais etapas do processo de construção da identida-
de do programa, voltamo-nos, a partir de agora, para o que A Voz é hoje. O 
informativo radiofônico tradicionalmente transmitido de segunda à sexta-
-feira, às 19 horas, horário de Brasília, é atualmente apresentado pelos locu-
tores Luciano Seixas e Kátia Sartório. O objetivo do programa é “levar infor-
mação aos cidadãos dos mais distantes pontos do País”, segundo descrição 

17 Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão - Abert. A voz de qual Brasil? Disponível em <http://
www.abert.org.br/web/index.php/impreartigos/item/236 88-a-voz-de-qual-brasil>. Acesso em 28 out. 2015.
18 Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Pesquisa Brasileira de Mídia - PBM 2015. Disponível em 
<http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-
-brasileira -de-midia-pbm-2015.pdf/view>. Acesso em 28 out. 2015.
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encontrada na página de apresentação d’A Voz do Brasil na Internet19. Com 
uma hora de duração, os primeiros 25 minutos do programa são produzidos 
pela EBC, com foco na atuação do Poder Executivo Brasileiro. Os demais 35 
minutos são reservados para a divulgação das ações do Judiciário e do Le-
gislativo, sendo produzidos pelos respectivos Poderes.

O programa completo apresenta a seguinte estrutura:

19h00 - 19h25: notícias do Poder Executivo
19h25 - 19h30: notícias do Poder Judiciário
19h30 - 19h40: notícias do Senado Federal
19h40 - 20h00: notícias da Câmara Federal
Às quartas-feiras é apresentado o programete20 do Tribunal de Contas da 
União, o Minuto TCU.

Como parte da história do rádio brasileiro, A Voz do Brasil tem lutado 
para se manter como uma importante fonte oficial de informação de inte-
resse público. E, para se adequar à era da convergência= e das redes sociais 
na Internet, o programa passou a contar com novas possibilidades de aces-
so, que listaremos no tópico a seguir.

19 Disponível em <http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil>. Acesso em 19 out. 2015.

20 Programete é um programa em formato compacto. Espécie de boletim informativo com conteúdo definido, 
ideal para veiculação entre programas.

http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil
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A VOZ NA ERA DA CONVERGÊNCIA

Em 2001, Robert Mcleish nos orientava sobre a efemeridade do meio ra-
diofônico: seus efeitos podiam ser percebidos pelo público apenas naquele 
momento de transmissão ao vivo. Se o ouvinte não estivesse ali para ouvir 
o noticiário, este já teria sido transmitido e ele teria de esperar pela edição 
seguinte. Diferentemente do jornal impresso, que o leitor pode deixar de 
lado, pegá-lo numa outra hora ou passar para outras pessoas, a radiodifu-
são costumava impor aos seus usuários uma disciplina rígida, a exigência de 
se estar na hora certa diante do dispositivo para se absorver o conteúdo.

Costumava ser assim. Mas hoje, a Internet permite que os veículos de 
radiodifusão disponibilizem, em suas páginas, os arquivos dos programas 
apresentados, que podem ser consultados, assistidos e ouvidos a qualquer 
momento por sua audiência. A Voz do Brasil passou a utilizar o recurso de 
podcasting21 em 12 de fevereiro de 2009 e coloca à disposição do ouvinte, 
desde então, todas as edições do programa, para que se possa escutá-las 
online ou baixar os arquivos em Mp3 para o computador22. Desde junho de 

21 O termo podcasting é um neologismo que une o sufixo “casting” (distribuição ou difusão, no sentido midiático) com o 
prefixo “pod”, que representa o impacto dos tocadores portáteis de arquivos digitais de música (os chamados Mp3 players), 
como o iPod, da Apple.

22Edições d’A Voz do Brasil em formato Mp3. Disponível em: <http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-
brasil/programas>. Acesso em 19 out. 2015.

http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil/programas
http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil/programas
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2011, o programa também disponibiliza em seu site as transcrições de cada 
uma de suas edições, na íntegra23.

Para Paula Cordeiro (2004), o rádio se adaptou rapidamente às novas ten-
dências e passou a utilizá-las a seu favor e, por construir sua mensagem de 
forma multimidiática, tornou a construção da notícia um processo menos sin-
gular e mais rico, devido à combinação de elementos de linguagens diferentes. 
Ela ressalta: “A rádio instalou-se na rede, desenhou a sua identidade em sites 
na web e passou a participar da comunicação no ciberespaço, contribuindo 
para a evolução da Internet enquanto meio.” (CORDEIRO, 2004, p. 4).

Milton Jung (2007, p. 69) corrobora com esse pensamento e acrescenta 
que “uma rádio não é apenas uma rádio. Na rede, o internauta busca texto, 
foto e imagem. E tudo tem de estar acessível”. Muitas emissoras de rádio 
têm buscado alcançar esse novo ouvinte, ao disponibilizarem a transmissão 
ao vivo de seus programas também em vídeo, além de outros elementos de 
interatividade, como perfis em redes sociais na Internet, para que o público 
se sinta mais participante da notícia – em sua construção e transmissão.

Outras duas novidades implementadas pela EBC na direção d’A Voz do 
Brasil a partir de 2012 procuravam alcançar esse caminho. Naquele ano, o 

23Transcrições das edições d’A Voz do Brasil. Disponível em: <http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-
-brasil/transcricoes_tpl>. Acesso em 19 out. 2015.

http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil/transcricoes_tpl
http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil/transcricoes_tpl
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programa passou a ser transmitido ao vivo em vídeo pela Internet24. Às sete 
da noite, hora de Brasília, o ouvinte pode ser também telespectador do in-
formativo25, acompanhando a imagem dos locutores em estúdio lendo suas 
falas e chamando matérias26.

Figura 01: Estúdio de transmissão d’A Voz do Brasil produzida pelo Poder Executivo.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

24 Portal Brasil. A Voz do Brasil passa a ser transmitido também em vídeo pela internet. Disponível em: <http://www.brasil.
gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/08/a -voz-do-brasil-passa-a-ser-transmitido-tambem-pela-internet>. Acesso em 20 out. 
2015. 

25 Endereço para acesso da transmissão ao vivo em vídeo d’A Voz do Brasil. Disponível em: http://conteudo.ebcservicos.
com.br/programas/a-voz-do - brasil/streaming/avozdobrasil. Acesso em 26 out. 2015. 

26 YouTube. Programa A Voz do Brasil. Vídeo (14min07s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0wJBF_
GbrS0>. Acesso em 19 out. 2015. 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/08/a-voz-do-brasil-passa-a-ser-transmitido-tambem-pela-internet
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/08/a-voz-do-brasil-passa-a-ser-transmitido-tambem-pela-internet
http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil/streaming/avozdobrasil
http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil/streaming/avozdobrasil
http://conteudo.ebcservicos.com.br/programas/a-voz-do-brasil/streaming/avozdobrasil
https://www.youtube.com/watch?v=0wJBF_GbrS0
https://www.youtube.com/watch?v=0wJBF_GbrS0
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Em junho de 2009, o programa ganhou um perfil no Twitter27: o @avo-
zdobrasil, que passaria a ser efetivamente alimentado apenas em 2012, no 
mesmo período em que foram iniciadas as transmissões pela Internet. Na 
rede social, “ao longo do dia, são postadas informações curtas sobre a pau-
ta e matérias dos programas”, segundo informação da página d’ A Voz do 
Brasil na Internet. O perfil já publicou mais de 28 mil postagens, conta com 
quase 120 mil seguidores28, e repercute notícias de todas as pastas do go-
verno federal, direcionando o seguidor para links dos sites dos ministérios e 
secretarias fontes das informações.

Figura 02: captura de tela referente ao perfil d’A Voz do Brasil no Twitter, em 23/10/15. 

 
Tweet disponível em: https://twitter.com/avozdobrasil/status/657300419262 181376

27 O Twitter é um serviço de microblogging, que permite que sejam escritos pequenos textos de até 140 caracteres. O apli-
cativo é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, e cada usuário pode escolher quem deseja seguir e ser seguido por 
outros. Há também a possibilidade de enviar mensagens em modo privado para outros usuários. A janela particular de cada 
usuário contém, assim, todas as mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue (RECUERO, 2009). 
Atualmente, a pergunta mote para as postagens é “O que está acontecendo?”.

28 Perfil d’A Voz do Brasil no Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/avozdobrasil>. Acesso em 20 out. 2015.

https://twitter.com/avozdobrasil/status/657300419262181376
https://twitter.com/avozdobrasil/status/657300419262181376
https://twitter.com/avozdobrasil
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Pode-se dizer que A Voz do Brasil tem buscado, por meio da implemen-
tação desses recursos, atender aos anseios de ouvintes/telespectadores por 
um acesso mais amplo à notícia. Mas é possível afirmar que, pela utilização 
dessas ferramentas, o programa pode ser classificado como uma produção 
transmidiática? Buscaremos a resposta para essa questão nos próximos tó-
picos deste artigo.

CONVERGÊNCIA E TRANSMIDIAÇÃO

De acordo com Margarida Kunsch (2003), podem ser diversos os canais 
utilizados para o processamento das informações por uma instituição, como, 
por exemplo, os audiovisuais e telemáticos29. Essa utilização é ainda mais 
potencializada nos dias de hoje, em que empresas, marcas, personalidades 
e entidades públicas podem contar com várias vias de comunicação para 
sua própria divulgação. Esse amplo conjunto de possibilidades faz parte da 
cultura da convergência midiática.

Segundo Henry Jenkins (2009), convergência é a palavra que define as 
mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais no modo como as mí-
dias circulam em nossa cultura. Em um conceito mais amplo, a convergên-
29 Telemática é a comunicação à distância de um ou mais serviços informáticos fornecidos através de rede uma de teleco-
municações.



Título da Obra

115

Capa

Sumário

Autor

eLivre

cia se refere a uma situação em que múltiplos sistemas de mídia coexistem 
e na qual o conteúdo passa por eles fluidamente. Jenkins traz os conceitos 
de convergência alternativa, quando há o fluxo informal de conteúdos de 
mídia entre os consumidores, que deles se apropriam e os modificam para 
novamente compartilhá-los; convergência corporativa, quando há um fluxo 
comercialmente direcionado de conteúdos de mídia; convergência cultural, 
que se caracteriza pela mudança na lógica pela qual a cultura opera, com ên-
fase no fluxo de conteúdos pelas mídias; e convergência tecnológica, que é 
a combinação de funções dentro do mesmo aparelho tecnológico (JENKINS, 
2009).

A convergência, como podemos ver, é tanto um processo corporativo, de 
cima para baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima. 
A convergência corporativa coexiste com a convergência alternativa. Em-
presas de mídia estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo de mí-
dia pelos canais de distribuição para aumentar as oportunidades de lucros, 
ampliar mercados e consolidar seus compromissos com o público. Con-
sumidores estão aprendendo a utilizar diferentes tecnologias para ter um 
controle mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros 
consumidores. (JENKINS, 2009, p. 46).

Um processo em que um único conteúdo é replicado em diferentes mí-
dias pode ser uma das aplicações do conceito de convergência. Por exemplo: 
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A Voz do Brasil é transmitida por meio do rádio, mas a mesma transmissão 
pode ser acompanhada pela Internet, em web rádios ou em vídeo no site 
do programa. O público escolhe a forma que considerar mais prática para 
acompanhar o noticiário.

Em Cultura da Conexão, Jenkins, Greem e Ford (2014, p. 23) reforçam a 
necessidade de propagação das mídias, uma vez que, “se algo não se pro-
paga, está morto”. Mas, para que o conteúdo esteja mais suscetível à pro-
pagação, ele precisa ter algumas características: estar disponível quando e 
onde o público quiser; ser portátil; ser facilmente reutilizável em uma série 
de maneiras; ser relevante para os diversos públicos; e ser parte de um flu-
xo constante de material. Todas as principais mídias vêm sendo influencia-
das pela Internet como uma forma de adaptação às transformações que ela 
trouxe aos meios de comunicação, e aplicar esse conhecimento às formas 
de comunicação atuais faz com que a empresa ou instituição construa uma 
relação efetiva com o seu público-alvo. A busca por interatividade e infor-
mação faz com que um produto ou serviço torne-se importante para esse 
usuário, desde que traga o conteúdo que ele considera relevante e da forma 
mais apropriada.

Já a narrativa transmídia é, segundo Denis Porto e Jesús Flores (2012), uma 
linguagem que tem como característica uma estrutura narrativa que traz uma 
história compartilhada em fragmentos, utilizando múltiplas plataformas. São 
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conteúdos distintos que circulam em vários meios e estão conectados. Uma 
notícia contada a partir de diversas histórias (independentes), em distintos 
meios (e linguagens), que, em conjunto, oferecem uma nova história passí-
vel de comentários e circulação por redes sociais e em dispositivos móveis.

El Periodismo transmedia viene a ser una forma de lenguaje periodístico 
que contempla, al mismo tiempo, distintos medios, com varios lenguajes y 
narrativas a partir de numerosos medios y para uma infinidad de usuarios. 
Por tanto, son adoptados recursos audiovisuales, de comunicación móvil y 
de interactividad en la difusión del contenido, incluso a partir de la blogos-
fera y de las redes sociales, lo que amplia de forma considerable la circula-
ción del contenido. (FLORES E PORTO, 2012, p. 85).

A narrativa transmídia amplia a informação, pois se caracteriza por um 
conjunto de mídias que, juntas, contam uma determinada história, que pode 
não ter seu sentido completo se o público acessar apenas algumas de suas 
partes. Como cada uma das mídias possui características próprias, elas con-
tribuirão de forma específica para o desenvolvimento do enredo.

Diferentemente de um conteúdo transmídia, um conteúdo crossmedia 
(termo que teve origem na década de 1990, traduzido como crossmídia no 
Brasil) tem como característica a distribuição dos serviços, produtos e expe-
riências por meio das diversas mídias e plataformas de comunicação para 
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atingir o público, mas sem que a mensagem sofra qualquer alteração de um 
meio para o outro30. Como, por exemplo, o fato de A Voz do Brasil ser trans-
mitida simultaneamente por rádio e pela Internet, em áudio e vídeo, porém, 
sem qualquer alteração em seu formato ou apresentação. A transmissão em 
vídeo conta com o recurso da imagem, mas não há qualquer diferença na 
forma de abordagem ao ouvinte/ telespectador do programa. O mesmo se 
dá com a utilização do Twitter pelo informativo. A rede social não é utilizada 
de forma a proporcionar uma experiência diferente ao internauta com rela-
ção ao programa. Sua utilização se restringe à reprodução de manchetes e 
chamada para o início do radiojornal, sem que haja qualquer interação com 
os seguidores por meio de replies (respostas e interações entre usuários no 
microblog). Chegando a essa linha de raciocínio, podemos, enfim, vislum-
brar uma resposta para a questão anteriormente formulada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória d’A Voz do Brasil conta com uma história de longos perío-
dos de sua utilização como ferramenta de persuasão durante a ditadura no 

30 Midiatismo. Vamos entender a diferença entre Crossmedia e Transmídia. Disponível em: <http://www.midiatismo.com.
br/o-marketing-digital/vamos-entender-a-diferenca-entre -crossmedia-e -transmidia-cirandablogs>. Acesso em 23 out. 
2015.

http://www.midiatismo.com.br/o-marketing-digital/vamos-entender-a-diferenca-entre-crossmedia-e-transmidia-cirandablogs
http://www.midiatismo.com.br/o-marketing-digital/vamos-entender-a-diferenca-entre-crossmedia-e-transmidia-cirandablogs
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Brasil e diversas reformulações nos últimos anos no intuito de reverter a ne-
gatividade de sua imagem. Apesar de sua obrigatoriedade gerar discussões 
sobre sua efetiva necessidade ainda nos dias atuais, A Voz do Brasil nunca 
deixou de ser um dos principais produtos da comunicação institucional do 
Palácio do Planalto. Apenas após a reformulação do projeto radiojornalísti-
co, com o fim do regime ditatorial (PEROSA, 1995), é que se deu a percepção 
da necessidade de abertura da informação pelos entes públicos, e foi aí que 
se passou a rever o formato do programa.

As mudanças implementadas pela direção do informativo nos últimos 
anos, tendo em vista o crescimento do uso das redes sociais online no país e 
o surgimento de novas possibilidades de propagação da informação com o 
avanço da Internet, tiveram como objetivo a inserção do programa no con-
texto atual de convergência midiática e da otimização dos processos de in-
teração entre produtores de conteúdo e o público. No entanto, neste breve 
estudo, pudemos observar que essas ferramentas são exploradas ainda de 
forma rasa pelo programa. A simples disposição de informações em meios 
de comunicação diferentes (transmissão em vídeo pela Internet e replicação 
de notícias de órgãos do governo no Twitter) não é sinônimo de grandes 
novidades que possam tornar o programa de fato mais atrativo.

Os ares de inovação trazidos pela direção d’A Voz do Brasil se limitaram 
à reprodução do mesmo conteúdo em espaços diferentes de comunicação 
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(crossmídia), em detrimento de uma efetiva construção de conteúdos que 
se integrassem e que levassem em consideração a peculiaridade de cada 
meio (transmídia). Sendo assim, pode-se afirmar que o jornalismo praticado 
pelo programa, embora propagado em mais de um suporte comunicacional 
(convergente), não pode ser classificado como transmidiático.

É importante salientar que as transformações sofridas pelo programa fo-
ram positivas e objetivaram proporcionar um maior acesso do público aos 
seus conteúdos. No entanto, faz-se preciso atentar para o fato de que a de-
manda do ouvinte-internauta mudou significativamente nos últimos anos e 
exigiu que aqueles que trabalham em rádio abrissem espaço para mudanças 
também mais significativas. Como afirma Milton Jung (2007, p. 69), “a Inter-
net abduziu os veículos impressos, tomou o rádio e começa a consumir a te-
levisão. Na convergência as mídias não desaparecem, somam-se e impõem 
desafios ao jornalista”.

Além de receber a informação, esse novo público quer participar da cons-
trução dessa informação e quer ter disponíveis conteúdos interessantes e 
diversificados. Essa é uma reflexão que se faz necessária não só para a EBC 
e os produtores d’A Voz do Brasil, mas para todos os que fazem a comu-
nicação pública e que se habituaram ao emprego de padrões engessados, 
que não acompanham a velocidade com a qual novas possibilidades surgem 
diariamente. Afinal, para se conquistar espaços e vender qualquer coisa nos 
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dias de hoje – sejam produtos, notícias ou ideias –, a palavra-chave é criati-
vidade.
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BATMAN – O PRODUTO MIDIÁTICO
Dickson de Oliveira TAVARES31

INTRODUÇÃO

O ano era 1989, no Cine Nordeste, cinema de rua do bairro de Cidade 
Alta, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, formava-se uma fila que 
contornava o quarteirão. Adultos e crianças aguardavam ansiosos por as-
sistir ao filme do super-herói das histórias em quadrinhos norte-americanas 
– Batman. Na entrada, perto dabilheteria, um display em tamanho real do 
personagem Batman dava as boas-vindas. Na vitrine, o símbolo do morcego 
negro envolvido na elipse amarela, a marca do personagem, preenchiam as 
dimensões de todo o cartaz. Testemunhava-se naquele momento uma co-
leção de significados simbólicos, que a infância de oitos anos de idade não 
alcançava.

31 Jornalista, Arte-educador, Designer e Ilustrador. Especialista em Propaganda e Marketing na Gestão de Marcas, mestran-
do do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. E-mail: dicksontavares@gmail.com.
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Figura 01: Poster oficial do filme Batman de 1989. 

 

Fonte: http://www.imdb.com/title/tt0096895/releaseinfo. Acesso em: 20 out. 2015.

A aventura ficcional apresentada na película reverberava em objetos de 
merchandising. Por todos os lados, camisetas, lancheiras, brinquedos e tan-
tas outras coisas com o logo elíptico amarelo com o morcego negro dentro 
se destacavam. Capas de revistas e jornais, notícia no telejornal noturno da 
Rede Globo - o Jornal Nacional - pautavam a estreia do filme, com destaque 
para a nova visão cinematográfica do personagem clássico das histórias em 
quadrinhos, bem como as comemorações de seu aniversário de 50 anos.
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Figura 02: Detalhe de um catálogo de produtos licenciados do filme  
Batman de 1989, produzido pela Warner Bros. 

Fonte: http://underthegiantpenny.blogspot.com.br/2010_03_01_ar chive.html. Acesso em: 20 out. 2015.

Aquele Batman, além de estar em destaque na mídia, pela ocasião da 
estreia do longa-metragem, estampava as capas das revistas em quadrinhos 
nas bancas, com uma revista especial que trazia a Morte do Robin (publi-
cada no Brasil na revista DC Especial – Nº1 de Novembro de 1989), como 
também figurava na televisão na série em animação Super Amigos e na te-
le-série homônima produzida nos anos 60, reprisada no Brasil por conta do 
lançamento mundial do filme.
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Figura 03: Capa da revista em quadrinhos DC Especial Nº1 com a Morte do Robin. 

O presente artigo procurará, a partir do estudo dos aspectos simbólicos 
que compõem o Batman como um bem simbólico, problematizar sua cons-
tituição como produto midiático a partir dos princípios da narrativa trans-
midiática. Ao realizar a decupagem do Batman nas instâncias da cultura, da 
mídia e do capital, será possível dimensionar os conceitos modernos acerca 
da transmidiatização dos valores simbólicos dentro dos atuais hábitos con-
sumo da sociedade contemporânea. No âmbito do estudo dos campos sim-
bólicos, o estudo de caso do Batman será problematizado neste artigo nas 
seguintes instâncias: histórias em quadrinhos enquanto mídia de massa; a 
reinterpretação do mito do herói e o produto midiático dentro dos princí-
pios da narrativa transmídia.
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AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS ENQUANTO  
CULTURA DE MASSA

No mundo contemporâneo, as relações de consumo se estabelecem em 
instâncias mais complexas que no início da revolução industrial. Os avanços 
tecnológicos, principalmente nas áreas de comunicação e transportes, per-
mitiram uma integração global no mercado produtor e consumidor dos bens 
industrializados. Novas demandas por bens de consumo são reconfiguradas 
pelo mercado globalizado, dinamizando as trocas simbólicas na sociedade 
contemporânea.

No campo simbólico, estudar as trocas simbólicas requer estabelecer a 
relação entre cultura-mídia-indivíduo. Ao problematizar a cultura, enquanto 
manifestação coletiva das trocas simbólica, onde a mídia potencializa essa 
troca, no âmbito de muitos para muitos, possibilita a identificação dos bens 
culturais oriundos desse ecossistema. Esses bens, provenientes das trocas 
simbólicas no âmbito cultural, de acordo com Pierre Bourdieu (2009), confi-
guram seu valor simbólico, quando a um objeto artístico ou cultural é atri-
buído valor mercantil, sendo consagrado pelas leis do mercado ao status de 
mercadoria. Para esses objetos é formado um grupo consumidor, bem como 
de produtores de bens simbólicos.

No capítulo 3 – O Mercado de Bens Simbólicos, de seu livro A Econo-
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mia das Trocas Simbólicas (2009), Bourdieu define como bem simbólico, a 
materialização na forma de objeto artístico-cultural de uma demanda de 
consumo cultural de um determinado segmento social. Com a Revolução 
Industrial, a composição do operariado como relevante classe social, acaba 
gerando uma demanda por produtos culturais, desenvolvendo a produção 
artístico-intelectual nas esferas da literatura e do jornalismo, objetivando 
atender as demandas de consumo das classes sociais urbanas. Propiciando, 
o que mais tarde vem a se configurar como indústria cultural.

Estudar o desenvolvimento da literatura e do jornalismo como mídias 
que atuam na mediação das trocas simbólicas no âmbito sociocultural, per-
mite compreender como se dá o consumo dos bens simbólicos, oriundos da 
indústria cultural, e a relação do sujeito com as narrativas transmidiáticas. 
Posicionar o papel da mídia na difusão e propagação dos bens culturais, não 
só nos meios tradicionais como os impressos, o rádio e a televisão; mas tam-
bém compreender como fluem as trocas simbólicas em outras nas platafor-
mas comunicativas como a internet e nos meios de expressão cultural como 
a literatura, as artes visuais, a música, o cinema e as histórias em quadrinhos.

O estudo dos campos simbólicos e suas trocas entre os indivíduos com-
põem um dos aspectos do conceito moderno de cultura. Nos estudos de 
Bourdieu, a cultura estava associada à definição da era industrial, onde era 
vinculada com o nível produção intelectual e organização social, geralmente 
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um sinônimo do termo “civilização”. Com o aprofundamento dos estudos 
antropológicos, o contraste entre “cultura” e “civilização” tornou-se mais 
nítido. John B. Thompson, em seu livro Ideologia e Cultura Moderna: Teoria 
social crítica na era dos meios de comunicação de massa, apresenta uma 
análise da produção e troca de formas simbólicas e sua relação com a mídia 
e a cultura de massa.

Vivemos hoje num mundo em que a circulação generalizada de formas 
simbólicas desempenha um papel fundamental e sempre crescente. Em to-
das as sociedades, a produção e a troca de formas simbólicas – expressões 
linguísticas, gestos, ações, obras de arte, etc. – é, e sempre tem sido, uma 
característica onipresente da vida social. (THOMPSON, 2011, p. 9).

Para compreender a valorização dessas características simbólica na civi-
lização moderna, se faz necessário contextualizar tais valores dentro do âm-
bito da cultura. Sobre as interações e trocas simbólicas dos indivíduos que 
partilham de uma mesma cultura, o sociólogo britânico John B. Thompson 
(2011, p. 19) destaca: “Como pessoas, nós estamos imersos em conjuntos de 
relações sociais e estamos constantemente envolvidos em comentá-las, em 
representá-las a nós mesmos e aos outros, em verbalizá-las, em recriá-las e 
em transformá-las através de ações, símbolos e palavras”. Para Thompson, 
as trocas simbólicas que realizamos para nos expressarmos e compreender-
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mos uns aos outros não são leituras de um mundo abstrato ou hipotético, 
desconectado com a realidade; mas constituem de maneira parcial o que 
compreendemos socialmente como o real.

A percepção e classificação do mundo, bem como conferir sentido as 
suas ações e atitudes perante a realidade, pode ser denominado como habi-
tus, segundo Bourdieu (1983, pp. 80-81): “O estilo pessoal, isto é, essa marca 
particular que carregam todos os produtos de um mesmo habitus, práticas 
ou obras, não é senão um desvio, ele próprio regulado e às vezes mesmo 
codificado, em relação ao estilo próprio a uma época ou a uma classe”.

Pierre Bourdieu, ao teorizar sobre o habitus, interpreta a identidade do 
sujeito como sendo um resultado de sua história social juntamente com as 
suas experiências acumuladas ao longo de uma trajetória individual, fruto 
do processo de socialização. Sua construção, enquanto sujeito, se dá através 
de sua atuação de maneira particular e distinta nas instâncias sociais como 
a família, a escola, o trabalho, a igreja, os grupos de amigos e/ou a cultura.

Ao estudar o Batman como produto de mídia, é preciso falar da mídia 
onde o personagem nasceu – as histórias em quadrinhos. Para estudar as 
histórias em quadrinhos como mídia de massa, se faz necessário fazer um 
recorte histórico de sua criação e características como narrativa. Nas pala-
vras de Edgar Morin (1997), em seu livro
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Cultura de Massa no século XX - O Espírito do Tempo – 1 - Neurose , as 
histórias em quadrinhos são em potencial além de um meio de comunica-
ção, se apresentam também como uma mídia da cultura de massa.

[...] o fosso que separa o mundo infantil do mundo dos adultos tende a de-
saparecer: a grande imprensa para adultos está impregnada de conteúdos 
infantis (principalmente a invasão das histórias em quadrinhos) e multipli-
cou o emprego da imagem (fotos e desenhos), isto é, de uma linguagem 
imediatamente inteligível e atraente para a criança; ao mesmo tempo, a im-
prensa infantil tornou-se um instrumento de aprendizagem para a cultura 
de massa. (MORIN, 1997, p. 39).

As narrativas gráficas32, como campo de análise do aspecto midiático de 
canal de comunicação e propagação cultural, destacam-se por seu aspec-
to comunicacional e estrutura de linguagem que a configuram como uma 
mídia em potencial. Se fazem presentes na cultura contemporânea desde o 
século XX. Sendo uma manifestação artística e cultural, assim como as ou-
tras expressões artísticas (pintura, literatura, cinema, música, teatro, etc.), 
apresentam linguagem própria. Configuram -se como mídia, que comunica, 
propaga e expressa as manifestações criativas do intelecto e emoções hu-

32 Termo para classificar as histórias em quadrinhos, definição de Will Eisner, cartunista norte- americano que desenvolveu 
os primeiros estudos sobre a linguagem narrativa dos quadrinhos em dois livros Quadrinhos a Arte Sequencial e Narrativas 
Gráficas. 
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manas, na forma de imagens e textos dispostos em narrativas sequenciais.
O autor e pesquisador das narrativas gráficas, Scott McCloud (2000), de-

fine que as histórias em quadrinhos são um meio que se apresenta como um 
“recipiente”, onde as histórias e fatos fictícios ou não são registrados. Para 
a McCloud, esse “recipiente” pode ser entendido como mídia, que, assim 
como as demais mídias, apresenta capacidade comunicacional para carregar 
informações e ideias às mais diversas culturas no mundo.

A história das histórias em quadrinhos se conecta ao movimento de con-
solidação das sociedades urbanas do início do século XX, com cidades em 
crescente expansão, impulsionadas pela continuidade do processo de indus-
trialização, iniciado no século anterior. A industrialização e a urbanização fo-
mentaram as bases para o desenvolvimento dos processos de circulação da 
informação. A imprensa, a propaganda, a cultura do entretenimento foram 
crescendo como respostas e reflexo da nova sociedade das cidades. A classe 
do proletariado constituiu uma nova demanda de mercado, que compôs a 
produção e também se estabeleceu como classe consumidora.
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OS BENS DE CONSUMO DO MUNDO MODERNO PASSARAM A 
FIGURAR COMO OBJETOS DO DESEJO DESSA NOVA  
CLASSE SOCIAL. 

As primeiras três décadas do século XX foram marcadas por grandes 
revoluções sociais e pelo primeiro conflito armado em escala global – a Pri-
meira Grande Guerra Mundial, ao mesmo tempo que um evento de tom ca-
tastrófico abalou a recente sociedade capitalista – o Grande CRASH da Bolsa 
de Valores de Nova York. Este cenário de conflito e desesperança colocou as 
sociedades capitalistas em xeque, com o futuro incerto. Os grandes centros 
urbanos, como a cidade norte-americana de Nova York, passaram a convi-
ver com grandes índices de desemprego e criminalidade. As desigualdades 
sociais se acentuaram, um cenário que se espalhou por outros países vincu-
lados à economia dos Estados Unidos da América.

Como estratégias de conter as massas e minimizar os efeitos da Grande 
Depressão, os norte-americanos começaram a investir em mídias que pu-
dessem unificar idelogicamente a nação. A estratégia era levantar o moral 
da população e reestabelecer sua confiança nas instituições governamentais. 
Shows de música e novelas de rádio; o cinema exerceu a função de entreter 
os cidadãos, os retirando da realidade por algumas horas. Além do rádio e 
do cinema, as histórias em quadrinhos, originalmente publicadas nos suple-
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mentos de entretenimento dos jornais diários, traziam aventuras cartunes-
cas dos detetives, dos heróis mascarados e dos super-heróis intergalácticos 
e exerciam o papel de divertir a classe operária, as camadas mais pobres, 
principalmente as crianças e adolescentes da época.

Conteúdos considerados de cunho sensualizados ou dúbios, políticos ou 
grotescos foram banidos das publicações populares. Gêneros como o Terror 
ou o Erótico foram banidos ou entraram na clandestinidade. O lema era o 
resgate do The American way of life (estilo de vida americano). Seus valores 
morais e a fuga para a utopia de um modo de vida mais leve e fantástico 
contribuíam para o esforço de tranquilizar a população e não a fazer ques-
tionar as falhas do sistema capitalista.

No ano de 1934, o Major Malcolm Wheeler-Nicholson funda a National 
Allied Publications, com a proposta de publicar revistas em quadrinhos, apre-
sentavam histórias inéditas com personagens fictícios e heróis. Com base 
no mito do self-made man do cowboy, herói das grandes sagas dos filmes 
sobre o Velho Oeste norte-americano, objetivavam o resgate da identidade 
do povo americano, seus valores morais e culturais presentes na moderna 
sociedade urbana. Com o título More Fun Comics/Fun: The Big Comic Ma-
gazine #1 (fevereiro de 1935), foi primeira revista em quadrinhos com mais 
quadrinhos originais e reimpressões de tiras de jornais, tinha o formato ta-
blóide e 36 páginas. Os demais títulos, como a Action Comics e a Detective 
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Comics (sendo este adotado como o nome atual da empresa – DC Comics), 
perduram até os dias atuais.

A REINTERPRETAÇÃO DO MITO DO HERÓI

Em 1938, com o título Action Comics #1, o cânone dos super-heróis – o 
Superman – é criado pelas mãos de Jerry Siegel e Joe Shuster. Depois do 
sucesso do Homem de Aço (como também é chamado Superman) uma infi-
nidade de outros super-heróis surge, marcando o princípio da chamada Era 
de Ouro dos quadrinhos e o início do gênero como conhecemos hoje.

Trazendo uma temática mais urbana, no início de 1939, o jovem cartunista 
Bob Kane, se inspira nos filmes de gângsteres, nas tiras do Fantasma (1936), 
nos esboços do Ornitóptero33 de Leonardo Da Vinci, nas revistas pulps34 do 
Sombra, nos filmes A Marca do Zorro (1920) e na estética expressionista The 
Bat (1926) para criar um novo personagem. Surge então, um novo super-he-

33 Um célebre o projeto de Leonardo da Vinci, elaborado no século XV, que consistia em um equipamento feito com asas 
acopladas aos braços, que obtém tanto a sustentação quanto a propulsão por intermédio do movimento alternativo de 
suas asas, semelhantemente ao que ocorre em aves, morcegos e insetos voadores.

34 Pulp ou ainda pulp fiction ou revista pulp são nomes dados, de forma pejorativa, as revistas feitas com papel de baixa 
qualidade (a “polpa”) a partir do início dos anos de 1900. Eram revistas que traziam histórias de qualidade menor ou absur-
das, muitas vezes de cunho erótico, de terror e ficção científica. Mais tarde os Pulps deram lugar aos comics com seus su-
per-heróis.
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rói – The Bat-Man. Na indústria cultural, pode-se afirmar que nada se cria, 
pois tudo está carregado de referências.

Mais tarde, adotando a grafia sem o hífen, o Batman (também chamado 
d’o Homem Morcego ou d’o Cavaleiro das Trevas), juntamente com os de-
mais super-heróis que surgiram ao logo dos anos seguintes, tornou-se um 
bem da cultura de massa. Protagonista das narrativas ficcionais, dos folhe-
tins fabulísticos, analisados por Humberto Eco em seu livro o Super-Homem 
de Massa - retórica e ideologia no romance popular ([1978] 1991), que dis-
corre sobre o arquétipo do herói das narrativas ficcionais como símbolo da 
cultura de massa, oriunda da indústria cultural.

O Super-homem do folhetim tem consciência de que o rico prevarica con-
tra o pobre, e que o poder se fundamenta na fraude; mas não é um profeta 
da luta social, como Marx, e consequentemente não repara essas injustiças 
subvertendo a ordem da sociedade. Simplesmente sobrepõe sua justiça à 
comum, aniquila os maus, recompensa os bons, restabelece à harmonia 
perdida. Nesse sentido o romance popular democrático não é revolucio-
nário, é caritativo, consola seus leitores com a imagem de uma justiça fa-
bulística; mas apesar disso põe a nu problemas e, se não oferece soluções 
aceitáveis, delineia análises realistas. (ECO, 1991, p. 111).



Título da Obra

137

Capa

Sumário

Autor

eLivre

Os heróis dos quadrinhos, assim como todos os heróis, fazem o que es-
tão fazendo porque precisam fazê-lo, porque acreditam estar fazendo o cer-
to, não por seus próprios motivos e emoções.

Comumente, o herói dos quadrinhos terá superpoderes para enfrentar 
supervilões e, por mais difícil que seja a batalha, o herói continuará sacrifi-
cando-se em nome de um grupo de pessoas, da cidade onde vive, do país 
ou em alguns casos, do mundo. Ao relacionar o monomito do herói propos-
to por Joseph Campbell ([1949]1997) com os estilos de narrativa clássica do 
cinema ou das histórias em quadrinhos encontramos grande afinidade. Os 
três estágios desta jornada – partida, iniciação e retorno – são quase a base 
de roteiros. Campbell ([1949]1997, p. 18) define um conceito sobre o pro-
tagonista da narrativa heroica como: “Um herói vindo do mundo cotidiano 
se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas 
forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aven-
tura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes”.

Segundo Campbell (1990, p. 138), “a façanha convencional do herói co-
meça com alguém a quem foi usurpada alguma coisa”. Esse ato de heroís-
mo, para Campbell (1990, p.141), é “o objetivo moral é o de salvar um povo, 
ou uma pessoa, ou defender uma ideia. O herói se sacrifica por algo, aí está 
a moralidade da coisa”. Todos os heróis precisam passar por um ciclo de 
“morte” e renascimento por meio do sacrifício, físico ou espiritual, a fim de 
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alcançar um objetivo. Os heróis em suas origens “morrem” como seres co-
muns em determinada passagem de sua história para retornar como super-
-humanos. Ao recriar o mito do cowboy, o Batman se enquadra no novo tipo 
de herói - o yankee, pioneiro urbano que habita agora o ambiente capitalis-
ta moderno. Bruce Wayne, seu alter ego, reflete o arquétipo de modelo so-
cial - um “playboy” bilionário, dono de um império de negócios econômicos, 
modelo de homem bem-sucedido que dedica seu tempo livre a combater 
os criminosos e malfeitores.

Figura 04: Capa da revista com a primeira aparição do Batman em maio de 1939.

Ao ver seus pais serem assassinados, ter seu mundo destruído, deixa 
de ser o menino que era para se transformar em um vigilante que busca a 
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justiça na metrópole fictícia de Gotham City. O menino que fica órfão aos 
oito anos de idade cresce e, anos mais tarde, torna-se o símbolo de prospe-
ridade financeira, cidadão modelo de honestidade e bondade reconhecido 
por todos, drama social que contrasta com a imagem do vigilante vingativo 
Batman. A construção do próprio Batman, pelo Bruce Wayne, é um exemplo 
de valorização de aspectos como trabalho duro, coragem, determinação, es-
forço, treinamento e inteligência. Uma reconfiguração do mito do self-ma-
de man35. Para Campbell (1990, p. 137) “Mesmo nos romances populares, o 
protagonista é um herói ou uma heroína que descobriu ou realizou alguma 
coisa além do nível normal de realizações ou de experiência. O herói é al-
guém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo”.

As histórias em quadrinhos, em suas narrativas da época, procuravam a 
valorização do caráter e de um arquétipo característico: o homem caucasia-
no, que era o herói das tramas, criado à sua imagem e semelhança daqueles 
a quem se destinavam as histórias. Ao enfatizar os traços de uma persona-
lidade trabalhada, treinada, moldada dos heróis, proporciona para um uni-
verso quase infinito de pessoas a se identificarem com tais valores simbóli-
cos, passando a apreender e procurar espelhar suas próprias características 
individuais ao padrão do herói.
35 Expressão que numa tradução grosseira, significa algo como: faça a si próprio. Derivada dos escritos do Benjamin 
Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, que entre tantos atributos literários e inventivos, foi conside-
rado o Pai do Empreendedorismo. É um termo vinculado a meritocracia. 
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PRODUTO MIDIÁTICO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA  
NARRATIVA TRANSMÍDIA

Ao longo de seus mais de setenta anos de presença na mídia, o Batman 
foi se estabelecendo como um produto da indústria cultural, onde suas en-
carnações, seja nos quadrinhos, cinema ou videogames, ocupam espaço re-
levante na cultura de massa. Estudá-lo enquanto produto midiático, revisitar 
sua história e identificar em sua trajetória midiática os elementos que forma-
ram o seu capital simbólico são de relevância para os estudos das práticas 
sociais.
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Figura 05: As várias faces do Batman. Suas diversas encarnações midiáticas desde 1939 a 2015.

Personagem e marca pertencentes ao grupo midiático formado pela War-
ner Bros. Entertainment Company e a DC Comics, o Batman protagoniza em 
torno de 12 adaptações cinematográficas, desde o filme derivado da série 
Batman: The Movie de 1966, os Batman e Batman Returns de 1989/1992, 
Batman Forever e Batman&Robin 1995/1997, até a trilogia The Dark Knight 
de 2005/2012, com a confirmação de aparição em mais dois filmes Batman v 
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Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad, ambos em 2016, em confirma-
do mais 3 produções até 2020.

O Cavaleiro das Trevas inicia sua trajetória nos seriados com a cine-série 
The Batman de 1943/1949, passando pela série Batman de 1966/1968, a sé-
rie de TV Birds of Prey de 2002, a série de TV Gotham de 2014.

Na televisão, suas séries em animação, se iniciam com The Adventures 
of Batman de 1968/1969, The New Adventures of Batman and Robin de 
1977, Super Friends de 1973/1986, Batman: The Animated Series 1993/1999, 
Batman Beyond 1999/2001, Justice League/Justice League Unlimeted de 
2001/2006, The Batman de 2004/2008, Batman: The Brave and the Bold de 
2008/2011, Young Justice de 2010/2013 e até o momento, a série Beware 
the Batman de 2013.

Presente em mais de 30 longa-metragem animados desde 1993 com 
Batman: Mask of the Phantasm, até Justice League: Gods and Monsters de 
2015.

O Homem Morcego é estrela em cerca de 30 títulos de jogos de videoga-
me desde 1986, em 8bits, até a série Batman Arkham Asylum, Arkham City, 
Arkham Origins e Arkham Knight de 2011/2015. É publicado, ininterrupta-
mente, se fazendo presente em 14 títulos regulares de revistas em quadri-
nhos atualmente, sendo a Detective Comics a publicação mais antiga em 
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circulação, de 1939 aos anos 2015.
Como branding, sua imagem e o conjunto de itens associados são utiliza-

dos numa infinidade de produtos licenciados, desde brindes (como botons 
e chaveiros), passando por itens de vestuário como camisetas, até roupas 
íntimas, brinquedos, bonecos colecionáveis (action figures) e tantos outros 
itens desde os anos 1940, que movimentam bilhões de dólares todos os 
anos. Reinventando-se a cada novo filme, série, quadrinho ou videogame, o 
personagem ganha novo fôlego e segue sua jornada midiática, potenciali-
zando a sua popularização e consequentemente o seu capital simbólico.

Para Jenkins (2003), o futuro de produtos da indústria do entretenimen-
to, como por exemplo o Batman, está na capacidade de se reinventar, di-
namizando suas histórias e seus personagens em uma narrativa que possa 
convergir livros, jogos e filmes, fluindo o seu conteúdo através de múltiplas 
plataformas. Essa característica também é apontada pelos teóricos da escola 
de Frankfurt sobre os produtos da indústria cultural. Para teóricos como Pier-
re Bourdieu (1989), a produção desses bens culturais, necessitam se adap-
tar à dinâmica do capitalismo, obedecendo ao ritmo da competitividade e 
às demandas da audiência, uma constante concorrência por um alcance de 
público cada vez mais amplo e variado. Essa presença na mídia em várias re-
leituras, com estéticas e narrativas distintas, é que Henrry Jenkins, no artigo 
Transmedia Storytelling (2003), classifica como narrativas transmídia.
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Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor 
para que a história possa ser introduzida num filme, expandida através de 
televisão, romances e quadrinhos, e seu mundo pode ser explorado e ex-
perimentado também através de jogo. Cada entrada da franquia precisa ser 
bastante autossuficiente para permitir o consumo autônomo. Ou seja, você 
não precisa ter visto o filme para desfrutar do jogo e vice-versa. (JENKINS, 
2003, p. 2).

O Batman, enquanto personagem ficcional, representa um conjunto de 
valores simbólicos que o definem como tal e o distingue dos demais perso-
nagens midiáticos. Dimensionar esses valores se torna uma tarefa mais pal-
pável ao tomar os Princípios da Narrativa Transmídia de Jenkins como base 
analítica. Jenkins elenca sete princípios:

Propagação/Penetração, Continuidade/Multiplicidade, Imersão/Disper-
são, Construção de Mundo, Serialidade, Subjetividade e Performance. Ao en-
quadrar a trajetória do Batman, enquanto produto midiático, pontuaremos 
os aspectos simbólicos levantados pelo personagem sob cada princípio.

Sob a ótica do princípio da Propaga-ção/Penetração, o conteúdo deve 
ser fragmentado e disperso em diversas plataformas midiáticas, onde cada 
meio, sob suas características comunicacio-nais, atue de maneira autônoma 
e de forma inter-complementar uns com os outros para compor o universo 
narrativo construído. Segundo Jenkins (2003, p. 2), nessa lógica, “na forma 
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ideal da nar-rativa transmídia, cada meio faz o que faz de me-lhor – a fim 
de que uma história possa ser introdu-zida num filme, ser expandida pela 
televisão, ro-mances e quadrinhos; seu universo possa ser explo-rado em 
games ou experimentado como atração de um parque de diversões”.

No caso do Batman, desde a série televisiva dos anos 60 (1966-68), tal 
estratégia já era utilizada. As aventuras da série de TV alimentavam o con-
teúdo das histórias em quadrinhos, geravam um longa-metragem no ano 
de 1966, ao mesmo tempo produtos licenciados proliferavam nas pratelei-
ras das lojas e mercados, dos segmentos alimentícios ao de brinquedos e 
de vestuário. Tal estratégia foi revivida nos anos 80, com o filme Batman de 
1989. Para Jenkins (2009, p. 138), “cada acesso à franquia deve ser autônomo, 
para que não seja necessário ver o filme para gostar do game e vice-versa”.

Ao analisar o princípio da Continui-dade/Multiplicidade, Jenkins afirma 
que a narrativa transmídia deve ser construída de forma contínua, como ocor-
re com as séries de televisão, onde a es-tória se desenrola e expande através 
dos episódios e arcos narrativos são formados e fechados em tem-poradas. 
Além do meio de exibição da série, que pode ser a televisão, o expectador/
público pode acompanhar outros aspectos da trama ou dos per-sonagens 
em outras mídias, como episódios especi-ais no site de internet da série.

Com o Batman, os aspectos de sua trajetória foram explorados na expan-
são do seu universo. Personagens considerados coadjuvantes em suas histó-
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rias em quadrinhos podem ser explorados na perspectiva de protagonistas. 
Nos quadrinhos, nos anos 1975, o Coringa, vilão do universo do Batman, 
ganha seu título próprio. A Mulher Gato, a Batgirl, o Robin, o Asa Noturna e 
o Departamento de Polícia de Gotham, ao longo das últimas duas décadas 
também protagonizaram títulos próprios de revistas em quadrinhos.

Essa estratégia permite o leitor poder acompanhar histórias inéditas sob 
o ponto de vista de outros personagens do universo do Batman, de forma 
paralela às aventuras protagonizadas pelo Cavaleiro das Trevas. Como tam-
bém podem ser exploradas versões de fatos da estória do Homem Morcego 
dentro de outras mídias: como por exemplo, o trágico assassinato dos pais 
do Bruce Wayne, exibido no trailer do filme Batman v

Superman: Dawn of Justice (2016) e no primeiro episódio da série de te-
levisão Gotham (2014). Elementos como o beco escuro, o assaltante, a arma 
disparando, as pérolas do colar da Martha Wayne caindo ao chão, Thomas 
Wayne tentando salvar sua família, o jovem Bruce de joelhos aterrorizado ao 
lado dos corpos de seus pais mortos. Em ambos, o episódio é narrado sob 
ângulos e perspectivas narrativas diferentes, embora nenhuma anule a ou-
tra, pois são visões sob o mesmo trecho da origem do personagem.

No princípio da Imersão/Dispersão, trabalha elementos aparentemente 
antagônicos na condução do processo narrativo. Ao tornar possível o espec-
tador vivenciar de forma simulada a sua participação dentro da estória atra-
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vés de um grau avançado de interatividade, ele pode explorar os caminhos 
dentro da mídia de suporte à narrativa, possibilitando a descoberta de novas 
informações, de acordo com seu interesse, dentro do acesso dado a ele.

No caso do Batman, um exemplo prático dessa imersão dentro de uma 
narrativa são os seus mais recentes jogos de videogame, em questão a sé-
rie Arkham. Nela, não basta apenas jogar ou saber tecnicamente manusear 
os comandos da ação, é preciso “pensar e agir como o Batman”. Ser furtivo, 
jogar com as sombras, ter paciência e exercitar o raciocínio lógico, tal qual 
o personagem, permitem ao jogador/usuário obter êxito na condução e em 
seu desempenho na narrativa do jogo. Além disso, na série Arkham, a me-
cânica do jogo funciona com uma estória central, também conhecida como 
missão principal, e algumas missões paralelas dentro do mesmo universo 
narrativo, porém, com a possibilidade de atuar com outros personagens 
como a Mulher Gato ou Robin em missões independentes e personalizadas.

No aspecto extrativo da narrativa, observa-se o uso de estratégias de 
marketing para reforçar, fora do ambiente do jogo, os elementos simbóli-
cos em produtos como camisetas e demais produtos licenciados, bonecos e 
estatuetas colecionáveis, da compra pacotes de aplicações para o jogo – os 
chamados skins. Com eles, é possível customizar elementos do jogo e obter 
novas missões e personagens que permitem ao usuário potencializar a sua 
jogabilidade e imersão em novas narrativas.
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Os princípios da Construção de Mundo e Serialidade, dentro da trajetó-
ria do Batman, são refletidos desde a sua aparição nas páginas das histórias 
em quadrinhos. A construção de estórias que exploram de forma serializa-
da a cidade fictícia de Gotham City, seus personagens, heróis e vilões como 
arquétipos sociológicos do homem contemporâneo da cultura urbana, pro-
movem e ajudam a massificar o personagem dentro do cotidiano cultural 
do mundo real.

Ao destacar o princípio da Subjetividade, encontramos no universo do 
Batman os valores simbólicos da multiplicidade e coerência da estória den-
tro das tramas desenvolvidas a partir de lacunas narrativas abertas na tra-
jetória linear da história do Homem Morcego. Isso pode ser exemplificado 
com o esclarecimento da questão indagada pelo Coringa no filme Batman 
de 1989, ao se maravilhar com os aparatos tecnológicos usados pelo herói: 
“onde será que ele consegue esses brinquedos maravilhosos?”. Ao apresen-
tar ao público que os tais ‘brinquedos’ são de origem da divisão de desen-
volvimento tecnológico e científico da Wayne Enterprises, muitos protótipos 
são reconfigurados e customizados para o uso do Batman em sua guerra ao 
crime - uma resposta que a trilogia cinematográfica The Dark Knight não só 
dá aos fãs, como também aos novos expectadores que passaram a entender 
como o Cavaleiro das Trevas desenvolvia e criava seu arsenal de combate 
ao crime, aspecto que nas revistas em quadrinhos e nos filmes anteriores foi 



Título da Obra

149

Capa

Sumário

Autor

eLivre

pouco explorado ou quase nunca explicitado.
Sob o princípio da Performance, a narrativa se configura com base no as-

pecto simbólico da apropriação do conteúdo e de sua ressignificação pelos 
fãs. Esse aspecto está conectado à possibilidade de interação desses fãs em 
comunidades virtuais dentro das plataformas digitais como blogs e aplica-
ções de redes sociais online, como o Facebook. É o conceito de fandom, onde 
os fãs podem discutir sobre as estórias nos quadrinhos, sobre as adaptações 
dos filmes, as versões em séries ou nos videogames, trocando informações 
e impressões sobre os mesmos, como também produzir e compartilhar suas 
criações visuais, textuais e audiovisuais, as chamadas fanfics. As narrativas 
ficcionais criadas pelos fãs alimentam a narrativa oficial do personagem, se 
apropriando dos aspectos simbólicos, explorando e produzindo novos con-
teúdos derivados do universo do Batman.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo propôs demonstrar na evolução do Batman como um bem da 
cultura de massa, que na sua trajetória midiática, sua ressignificação e apro-
priação por parte do seu público contribuem para compreender os Princí-
pios da Narrativa Transmídia de Henry Jenkins. Apresentar como o ponto 
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de partida para o estudo de caso do Batman, analisando em suas narrativas 
ficcionais, os valores simbólicos da indústria cultural e os ideais da cultura 
urbana norte-americana, midiatizados no ambiente das histórias em quadri-
nhos para todo o mundo.

Apresentar o Batman não só por sua aura imagética de personagem, mas 
também pelos valores culturais arraigados em sua essência e explicitados 
em suas estórias narradas nos filmes e séries para a televisão, reconfigura-
das no ambiente emulado da realidade dos jogos de videogame. Problema-
tizar o mito do herói das massas, compreender sua importância na cultura 
pop enquanto produto midiático, reconhecendo as histórias em quadrinhos, 
a televisão, o cinema e os videogames como linguagens e suportes para a 
mediação da relação entre os bens simbólicos produzidos na indústria cul-
tural e o público a qual se destina tais produções.

A relevância do estudo de caso da criação do personagem heroico Bat-
man para o campo dos estudos simbólicos da mídia, como produto midiá-
tico, construir o capital simbólico a partir dos valores simbólicos presentes 
na sua composição enquanto um bem simbólico, exemplificando em sua 
transição para as mídias os valores simbólicos que foram incorporados na 
cultura contemporânea sob a ótica das narrativas transmidiáticas.
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A DISJUNÇÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO:  
O SÉCULO XIX SOB A PERSPECTIVA DAS TECNOLOGIAS

Emmerson AGUILAR36

INTRODUÇÃO

2009: Ano Internacional da Astronomia. Foi assim que a ONU deixou seu 
registro na História na comemoração dos 400 anos que se passaram das pri-
meiras descobertas de Galileo. Segundo Renato Las Casas37 (2009), ao aper-
feiçoar os métodos já então existentes, Galileo pode confirmar a Teoria He-
liocêntrica, além de fornecer ao mundo as primeiras descrições da Lua e dos 
planetas Júpiter, Saturno e Vênus. Todas essas descobertas tiveram o ano de 
1609 como testemunha. Além do alargamento das fronteiras do conheci-
mento de astronomia para a humanidade, naquele mesmo ano o telescópio 
de Galileo, que tinha uma capacidade inicial de aumento de três vezes, passa 

36 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia – PPgEM da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN, especialista em Comunicação Empresarial pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió- CESMAC e bacharel 
em Comunicação Social pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL. E-mail: emmersonaguilar@hotmail.com. 

37 Professor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. O texto completo poderá ser encontrado no endereço 
http://www.observatorio.ufmg.br/Pas88.htm. 
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para oito e depois atinge uma potência de aumento de vinte vezes.
Aproximar pontos que se encontram distantes. Tal proposta soa perti-

nente em 2015, afinal, vivemos dias marcados por uma série de lançamentos 
na área das tecnologias das interações humanas, reforçando a associação de 
que acessibilidade é sinônimo de qualidade. Mas, a despeito do pensamen-
to contemporâneo, este artigo propõe reflexões a partir de um retorno no 
tempo, demonstrando que o fascínio do homem pelo desafio de encurtar 
as distâncias remonta a um passado distante de um século que une pontos 
através de infovias38

Envolver-se com questões sobre o encurtamento das distâncias estabe-
lece uma relação com o que entendemos por tempo. A despeito de uma 
motivação acadêmica de debruçar conceitualmente sobre o termo, mante-
remos nossa reflexão baseada nos efeitos que algumas tecnologias exer-
ceram sobre a experiência do tempo, deixando para um fórum posterior e 
mais adequado as questões conceituais do termo.

Para alçarmos então esse objetivo, iniciaremos nossa discussão apresen-
tando a importância de pensarmos o tempo não apenas em sua dimensão 
cíclica ou sua função de determinação dos horários mundiais, mas também 
por sua capacidade de controle, de garantir a manutenção dos ritmos das 
sociedades e regulação da sua produção e consumo. O tópico seguinte de-
38 Infovias são estradas eletrônicas, linhas digitais, por onde trafegam dados, como imagens e textos. 
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senvolve, a partir das principais tecnologias criadas ou aprimoradas no sé-
culo XIX, como o motor a vapor, os meios de transporte, o serviço postal e o 
telégrafo atuaram como catalisadores para uma nova experiência do espaço 
e do tempo. Desenvolve também de forma detalhada do que trata a expres-
são “disjunção do tempo e do espaço”, além de apresentar a simultaneidade 
nos processos comunicativos possibilitadas pelo aprimoramento dos servi-
ços de telecomunicação.

A linha de discussão deste texto apresenta Guy Debord e Paul Virilio 
como principais autores que fundamentam teoricamente os argumentos 
apresentados.

SOB O COMANDO DO TEMPO

Em 1979, Caetano Veloso lançava a música Oração ao tempo39. Nos ver-
sos que compõem a letra, o artista baiano desperta nossa atenção ao de-
signar o tempo como “tambor de todos os ritmos” e também como “com-
positor dos destinos”. Onipresente, o tempo será levado em consideração 
na mais simples viagem ao lombo de um cavalo a uma jornada de Tóquio a 
Osaka a bordo de um trem-bala. Sua presença definirá parâmetros que de-
terminarão o sucesso ou o fracasso, a permanência e os investimentos para 
39 Música do álbum Cinema Transcendental, lançado em 1979, com o selo da Polygram. 
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a evolução ou o ostracismo e posterior entrada no campo do nostálgico. Se-
gundo Guy Debord (1997, p. 101), “com o desenvolvimento do capitalismo, 
o tempo irreversível é unificado mundialmente. A história universal toma-se 
uma realidade, por que o mundo inteiro está reunido sob o desenvolvimen-
to deste tempo”.

Tempo que desconhece fronteiras geográficas ou políticas. Seus efei-
tos, unificados mundialmente por um conceito de globalização, atravessam 
oceanos, e, não fossem os fusos horários, ele teria um único valor. Mas, não 
nos deixemos enganar pela diversidade da sua apresentação em 24 unida-
des específicas, ou seja, as horas que constituem um dia: cada uma delas 
possui a mesma carga de determinação, o mesmo poder de manter sob a 
sua batuta o ritmo das sociedades onde quer que estejam na superfície do 
planeta, sob um selo de país em desenvolvimento ou não. Essa afirmação é 
de fácil fundamentação: mesmo se os relógios não existissem, ainda assim 
haveria o controle através dos ciclos que se repetem, proporcionados tanto 
pelos movimentos da Terra quanto pelas práticas sociais instituídas pelos 
homens em suas culturas. É o que chamaremos a partir de agora de tempo 
cíclico.

Thompson (2009, p. 40) nos esclarece que “nas formas primitivas da so-
ciedade, quando a maioria dos indivíduos vivia em dependência da terra de 
onde tiravam a própria subsistência, a experiência do fluxo do tempo estava 
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estreitamente ligada aos ritmos materiais das estações e ao ciclo do nasci-
mento e da morte”.

A nossa discussão se direciona então não mais para os movimentos de 
um ponteiro, mas sim para o poder que é atribuído a cada unidade, do que 
definitivamente pode ser conquistado ou produzido. O relógio, assim, cons-
titui-se apenas sua linguagem simbólica.

O poder é entendido aqui como o controle que o tempo exerce sobre a 
sociedade, na sua capacidade de determinação e alteração das práticas so-
ciais. Até mesmo porque o poder é estabelecido, e somente pode exercer 
sua influência, se estiver em relação com um outro fenômeno. Este deverá 
ser desprovido de força, ou, se a possuir, ela deverá ser em um nível infe-
rior, e, o mais importante, este fenômeno deverá submeter-se à governabi-
lidade desse poder mais dominante. Vem de Guy Debord a afirmação que  

o poder que se constitui acima da penúria da sociedade do tempo cícli-
co [aquele que depende diretamente dos movimentos do planeta Terra], a 
classe que organiza esse trabalho social e se apropria da limitada mais-valia 
deste trabalho, apropria-se também da mais-valia temporal de sua organi-
zação do tempo social: ela possui só para si o tempo irreversível do ser vivo. 
(DEBORD, 1997, p. 89).
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Não é um dos objetivos principais deste artigo a discussão de tópicos 
diretamente relacionados com o capitalismo. Porém, acreditamos ser essa 
uma aproximação necessária neste momento. As questões sobre ideologias 
e poder estão presentes quando consideradas a evolução das tecnologias 
utilizadas pelos meios de comunicação e a consequente associação destas 
com os efeitos do encurtamento das distâncias e do tempo acelerado. Isso 
porque há uma linguagem que atua como amálgama entre estas instâncias 
da comunicação, ideologia e poder. E qual seria esta linguagem capaz de 
unir categorias tão distintas e proporcionar seu funcionamento, mantendo 
suas engrenagens em um movimento capaz de suprir as exigências de todas 
as partes que a constituem? A resposta é simples e, no século do surgimen-
to e expansão das mídias sociais, enchem as telas de aparelhos de televisão 
com telas gigantes, smartphones, tablets e laptops: as imagens. A facilidade 
de um usuário para a produção, transmissão e recepção, aliadas à velocida-
de, mobilidade e acesso, equipa este momento histórico com características 
até então desconhecidas em um passado não muito distante, interferindo, 
influenciando e ressignificando o conceito do tempo para a humanidade. 
Ainda segundo Debord,

 o tempo do consumo das imagens, meio de ligação de todas as mercado-
rias, é o campo inseparável em que se exercem plenamente os instrumen-
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tos do espetáculo40, e o objetivo que estes apresentam globalmente, como 
lugar e como figura central de todos os consumos particulares: sabe-se que 
os ganhos de tempo constantemente procurados pela sociedade moderna 
– seja nos transportes rápidos, seja no uso da sopa em pó – traduzem-se de 
modo positivo para a população dos Estados Unidos no fato de ela poder 
assistir à televisão, em média, de três a seis horas por dia. (DEBORD, 1997, 
pp.105-106).

Paris, 1967. Esse foi o tempo e o lugar vivenciados por Debord ao fa-
zer essas afirmações. Uma década que ainda desconhecia o que viria a ser 
o Maglev41 e a rede mundial de computadores interligados e a capacidade 
desses no fortalecimento de ideologias expressas através da busca por velo-
cidades cada vez maiores, distâncias cada vez menores e pensamentos que 
se espalham através de cabos que cobrem o planeta com um falso manto 
de desejos, expectativas e necessidades mundiais comuns. Poder, comuni-
cação, tecnologias e disjunção espaço temporal. A história da relação entre 
essas quatro categorias é antiga. Virilio nos conta uma ilustração assertiva a 
respeito do diálogo que existe entre elas. O ano é o de 1792, ano I da pro-
clamação da República Francesa e o autor apresenta o inventor Claud Cha-

40 Para um aprofundamento do conceito de “espetáculo” utilizado aqui por Guy Debord, recomenda-se a leitura do seu 
livro A sociedade do espetáculo, publicado em 1997 pela Editora Contraponto. 

41 O Maglev é um trem que, por não ter contato com os trilhos devido á utilização das leis do eletromagnetismo, é capaz 
de atingir uma velocidade de 603 km/h. 
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ppe e seu discurso sobre as possibilidades criadas pelo telégrafo óptico na 
Assembleia Legislativa: “O estabelecimento do telégrafo é a melhor resposta 
aos publicistas que pensam que a França é grande demais para se constituir 
numa república. O telégrafo reduz as distâncias e reúne, de certa forma, uma 
imensa população em um único ponto.” (Le moniteur universel, anos 1794-
1975 apud VIRILIO, 1996, p.42).

Com Thompson, também encontramos uma sintonia entre essas catego-
rias. Segundo ele, 

com o desenvolvimento dos novos meios de transporte e comunicação, 
aliado à sempre mais intensiva expansão da economia capitalista orien-
tada para a rápida movimentação de capital e de bens, a importância das 
barreiras espaciais vem declinando à medida que o ritmo da vida social se 
acelera. (THOMPSON, 2009, p. 40).

E é exatamente sobre esses novos meios de transporte e comunicação 
referidos por Thompson que passaremos a apresentar no próximo tópico 
deste texto. 
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DE VOLTA PARA O PASSADO-FUTURO 

Século XIX. Este foi um período de grandes modificações na sociedade. 
Com o advento do motor a vapor, aperfeiçoado por James Watt no final 
do século anterior, a vida urbana assumiu proporções diferenciadas, favo-
recida pelo aumento do número das pessoas que saíam do campo em di-
reção às cidades. O tempo-trabalho industrial estende seus efeitos sobre a 
urbe e a experiência de tempo cíclico cede espaço para o tempo das horas 
de trabalho nas fábricas, para o pequeno tempo de descanso diário e para 
os dias da semana. Mas as novidades não param por aqui. Nesse período 
encontramos um marco na história das telecomunicações que vai de en-
contro ao pensamento lugar-comum na associação do encurtamento das 
distâncias e do tempo com as tecnologias contemporâneas: o surgimento 
do telégrafo. Essa invenção representou pela primeira vez o registro do fim 
da relação diretamente proporcional entre o tempo e o espaço. Vamos nos 
dedicar a uma melhor explicação dessa afirmação. O telégrafo possuía uma 
mecânica de funcionamento completamente diferente das outras formas de 
comunicação utilizadas na época. As formas conhecidas para as interações 
humanas até então exigiam uma aproximação física ou de um suporte físico 
que, para alcançar o seu destino e estabelecer um processo comunicacional, 
necessitava ser transportado, para que a mensagem alcançasse o seu desti-



Título da Obra

162

Capa

Sumário

Autor

eLivre

no e cumprisse sua função. Com o telégrafo, o alcance de um ponto distan-
te conheceu uma revolucionária diminuição de tempo. A essa quebra das 
grandezas até então proporcionais, a essa disjunção do tempo e do espaço, 
Thompson nos diz que 

o advento da telecomunicação trouxe uma disjunção entre o espaço e o 
tempo, no sentido de que o distanciamento espacial não mais implicava 
o distanciamento temporal. Informação e conteúdo simbólico podiam ser 
transmitidos para distâncias cada vez maiores num tempo cada vez menor 
[...]. (THOMPSON, 2009, p. 36).

E o que dizer das experiências sobre o tempo e o espaço proporcionadas 
pelo desenvolvimento das ferrovias nesse mesmo século? A substituição do 
carvão por outras fontes de energia, como as máquinas a vapor, possibilitou 
o transporte de carga e de passageiros através de grandes distâncias em um 
tempo cada vez mais reduzido. Isso trouxe uma perspectiva diferente sobre 
as ideias e, consequentemente, sobre o mundo. Os serviços postais nos últi-
mos anos do século XVIII e a construção das ferrovias na Inglaterra produzi-
ram efeitos tão profundos na época que conduziram a sociedade a repensar 
a questão das horas oficiais, uma vez que cada cidade possuía seu sistema 
padrão específico. Isso dificultava a compreensão dos horários de partidas 
e chegadas dos trens. A partir dessa situação, surgiu então a necessidade 
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da criação de um horário nacional que substituísse o padrão local de cada 
cidade. Assim, e em resposta a esse problema, foi criado em 1884 o sistema 
global de padronização do tempo na Conferência Internacional do Meridia-
no, realizado em Washington D. C..

Com mais força e velocidade, as máquinas foram substituindo os cavalos, 
proporcionando o aumento do número de vagões e da quantidade de car-
ga transportada pelas composições. A partir dessa época foram ocorrendo 
diversas melhorias técnicas nos trilhos e nas locomotivas. As ferrovias esta-
beleceram uma perspectiva diferente sobre a ideia de transporte de cargas 
mais pesadas e por longas distâncias. (SILVA, 2015, online).

Outro ponto importante que gostaríamos de introduzir neste momento 
da discussão é a simultaneidade. Até o surgimento dos serviços de teleco-
municação, algo simultâneo significava a exigência de estar em um mesmo 
lugar em um mesmo tempo. Com o avanço dos serviços do telégrafo, esse 
pensamento simples cede lugar a um processo mais complexo e, consequen-
temente, proporciona uma nova perspectiva nas reflexões sobre o tempo e 
o espaço, e, indo um pouco mais adiante, nas características até então pre-
sentes nos esquemas comunicacionais:

Com o advento da disjunção entre espaço e tempo trazida pela teleco-
municação, a experiência da simultaneidade separou-se de seu condicio-
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namento espacial. Tornou-se possível experimentar eventos simultâneos, 
apesar de acontecerem em lugares completamente distintos. (THOMPSON, 
2009, p. 37).

O que pode parecer simples, pelos conhecimentos acumulados e o aces-
so às informações nos dias atuais, na verdade esconde uma assimetria com-
plexa (imperceptível e naturalmente assimilada para os nascidos a partir da 
década de 90). Afinal, para o mundo anterior a essas revoluções na área dos 
transportes e telecomunicações, chegava-se a uma determinada cidade, que 
denominaremos de ponto A em uma fração X de tempo. Seguindo o mesmo 
raciocínio, o ponto A + metros adiante seria atingido pela respectiva fração 
de tempo X + horas adiante, uma equação diretamente proporcional. Com 
o surgimento dessa disjunção espaço temporal, a equação se modifica. Nes-
sa nova perspectiva, temos agora o mesmo ponto A sendo alcançado por 
um tempo X reduzido. E, com a simultaneidade, teremos, a partir de agora, 
o ponto A e outros pontos como B, C e D sendo alcançados dentro de um 
mesmo recorte temporal X reduzido. Complexo? Imagine, então, para os 
contemporâneos do século XIX. Paul Virilio, comentando acerca dessa expe-
riência de tempo acelerado, afirma que 

essa revolução que conquista antecipadamente, essa totalidade que perse-
guimos e que ainda escapa, essa terra prometida, expressões igualmente 
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vazias de sentido a menos de se referir a uma revolução tecnológica que 
inaugurou paralelamente na história da representação e portanto na repre-
sentação da história, uma nova percepção do espaço e do tempo. (VIRILIO, 
1996, pp. 41-42).

Novos serviços à disposição do comércio, da indústria e da política, mas 
também novas formas de se relacionar com o tempo e com o espaço: “A 
partir do momento em que não faz mais diferença estar em algum lugar 
para ter, a todo o momento, acesso a serviços, pessoas ou informações, mu-
damos o jeito de nos relacionar com o espaço.” (Época n° 528, p. 117, 2008).

A simultaneidade e a disjunção do tempo e do espaço são temas de fun-
damental importância para a compreensão dos efeitos produzidos na socie-
dade a partir do século XIX.

ESCOLA DE SAGRES VERSÃO 2.042

O encurtamento das distâncias iniciou-se com as expansões marítimas? 
A resposta possivelmente será negativa. Outros eventos, como o sistema 
de divulgação das informações nas cidades gregas, os pombos-correio e a 
utilização de animais como meio de transporte de pessoas e de cargas, por 

42 Escola fundada em Portugal no século XV que se dedicava ao desenvolvimento da navegação.
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exemplo, antecedem esse momento. Mas a História nos permite ter acesso a 
algumas informações no mínimo pertinentes sobre as expansões marítimas 
e a relação destas com algumas reflexões levantadas até aqui.

Comecemos pela motivação do homem para lançar-se ao mar em busca 
de encontrar uma alternativa para alcançar um determinado destino, cujo 
caminho primeiro era bastante conhecido e utilizado, porém, tributado e 
oneroso. As caravelas constituem-se em invenções criadas a partir da neces-
sidade das sociedades de enfrentar grandes distâncias e apresentar soluções 
para as dificuldades políticas, econômicas e sociais. Ou seja, esse período 
histórico revela um registro das conquistas da sociedade da época diante 
dos reveses originados a partir dos problemas pontuais enfrentados inicial-
mente por Portugal, sendo seguido pela Espanha no século XV. Cavalos, car-
ruagens, caravelas, trens, serviços postais e telégrafos: tempos que reduzem, 
distâncias mundiais que encurtam, novos caminhos, novas possibilidades, 
novos produtos, novos mercados. Para fechar essas sequências, a frase mais 
apropriada neste momento de considerações finais seria: e um mundo as-
sombrado com tantas modificações.

“Uma imprensa assombrada pela aceleração”: com essa metáfora, Virilio 
(1996, p. 45) descreve o cenário do século XIX. Os telégrafos elétricos e óp-
ticos passam a ser utilizados para fins comerciais e pessoais, livrarias surgem 
em estações ferroviárias. “O amálgama se efetua visando um público urba-
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no sempre mais apressado e numeroso.” (VIRILIO, 1996, p. 45). É no mínimo 
curioso trazermos expressões como “sempre mais apressado” ao relatarmos 
situações que descrevem meados de 1850. É realmente espetacular (sem 
nenhuma aproximação com a classificação morfológica do termo, mas sim 
na profundidade do conceito elaborado por Debord em 1967). Aqui regis-
tramos o efeito das tecnologias que proporcionam uma nova experiência de 
tempo e de espaço, e, consequentemente, da pressa, antes mesmo do sur-
gimento de spots publicitários e de jornais transmitidos via ondas do rádio: 
“O primeiro jornal falado será transmitido no dia 3 de novembro de 1925. O 
noticiário começava todos os dias às 18:00 e, às 21:00, era sucedido por um 
programa musical. Desta forma se iniciam os anúncios publicitários e tam-
bém as primeiras formas de telecompras.” (VIRILIO, 1996, p. 48).

É fato que estamos experimentando efeitos cada vez mais diferenciados 
e profundos em nossas relações com o tempo e com o espaço. Novos equi-
pamentos são lançados com frequência, atualizações e novas gerações de 
aparelhos estão ao acesso fácil do grande público. Isso cria um ambiente 
propício para novas discussões sobre a percepção de tempo acelerado e da 
cultura da pressa43.

43 O  termo  “cultura  da  pressa”,  referindo  a  uma  pressa generalizada característica da sociedades atuais, foi cunhado 
por Stephen Bertman em seu livro: Hipercultura: A cultura da pressa, publicado pelo instituto Piaget em 1998
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Com o alargamento da área de ação das agências de distribuição de men-
sagens, libera-se uma sequência de acelerações progressivas que, hoje em 
dia, parece ter atingido seu ponto crítico. Os transportes são um acelerador 
de inteligência; podem vir a ser seu coveiro. Uma cultura pode morrer por 
letargia, como resultado da imobilização dos homens e das mensagens; mas 
o frenesi pode também ser mortal, por uma reviravolta da entropia. Uma 
midiasfera que faz da “pressa” o sinônimo do “melhor” pode generalizada 
característica das sociedades atuais, foi cunhado por Stephen Bertman em 
seu livro Hipercultura: a cultura da pressa, publicado pelo Instituto Piaget 
em 1998 descobrir em determinado momento que o “depressa demais” é 
sinônimo de “pior”. (DEBRAY, 1993, pp. 256-257).

Motiva-nos o fato que estamos diante de muitas possibilidades e faci-
lidades nos processos da comunicação humana. Mais ainda, de possibili-
dades que se renovam com a velocidade da transmissão das informações 
que cobrem toda a superfície do planeta. A velocidade, a simultaneidade, a 
mobilidade e a acessibilidade são contribuições significativas para o mun-
do. Porém, acreditamos ser sempre propícia e fecunda qualquer discussão 
a respeito dos efeitos ideológicos e políticos que estão subjacentes a essas 
contribuições. Barère, logo após a conquista de Quesnoy em 1794, transmite 
para a Assembleia Legislativa Francesa, via telégrafo, a seguinte mensagem: 
“Através desta invenção as distâncias até os locais desapareceram.” (VIRILIO, 
1996, p. 42). Distâncias que desaparecem, tempos que aceleram e culturas 
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a preservar. Enquanto pesquisadores da Comunicação Social, ainda temos 
uma longa distância a ser percorrida.
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O ESPETÁCULO E O ENCANTAMENTO NAS NOITES DE SÃO 
JOÃO: IDENTIDADE, MÍDIA E ESPETACULARIZAÇÃO

Juliana Hermenegildo da SILVA44

INTRODUÇÃO

As práticas de comemoração de ritos e cele-brações estão associadas aos 
atos profanos e feste-jos sagrados que compõem o imaginário do povo em 
diferentes lugares do mundo, a região Nordeste não poderia ser diferente. 
Essas evoluções chegam aos dias atuais de forma consolidada ao calendário 
de festejos tradicionais religiosos e festivos do Brasil.

Ao longo do tempo, tais práticas fizeram parte das transformações cul-
turais da sociedade e em suas relações entre realidade e ficção. São essas 
práticas que chegam ao presente com diversidades nacionais, regionais e 
locais, com significados, re-ferências e desdobramentos dos processos cul-
tu-rais de apropriações e incorporações de outros va-lores simbólicos para 
a construção de uma identi-dade.
44 Graduada em Comunicação Social com habilitação em Publi-cidade e Propaganda, especialista em Teoria da Comunica-
ção e da Imagem, Universidade Federal do Ceará (UFC), mes-tranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia 
(PPGEM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: jujuhermenegildo@gmail.com.
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Para Renato Ortiz (2012, p. 9), “toda identi-dade se define em relação 
a algo que lhe é exterior, ela é uma diferença”, dizer que somos diferentes 
não basta, é necessário mostrar em que nos identi-ficamos. Nessa afirmati-
va podemos começar a vis-lumbrar os primeiros recortes da construção da 
identidade nordestina, pautada em um discurso midiático de miséria e des-
caso, oposto ao lugar de industrialização e desenvolvimento representado 
pela região Sul/Sudeste. O Nordeste é, segundo Al-buquerque Junior (1999), 
uma espacialidade fun-dada historicamente, originada por uma tradição de 
pensamento, uma imagística e textos que lhe de-ram realidade e presença. 
A construção dessa iden-tidade se manifesta principalmente na diversida-
de da cultura que se instala na região, no momento em que o povo assume 
suas raízes e se reconhece como igual, na construção de suas memórias en-
quanto tradição.

Caracterizar o Nordeste enquanto berço de um povo que buscou raízes 
em um passado de re-cortes, costurado pela mídia com base em um inte-
-resse meramente capitalista, é o interesse desta abordagem, enfatizando 
principalmente as mudan-ças na cultura popular nordestina e os aspectos 
que levam a um possível processo de espetacularização dessas manifesta-
ções.

Serão as manifestações culturais, mais espe-cificamente os festejos juni-
nos, que retomarão os discursos imagéticos-discursivos da saudade cole-ti-
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va. Ganhando ares de grandes eventos são esses festejos que, ano após ano, 
trazem de volta inúme-ros nordestinos para celebrar os espaços perdidos 
historicamente.

O PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

Nordestina
Eu sou de uma terra que o povo padece
Mas nunca esmorece, procura vencê
Da terra adorada, que a bela caboca
De riso na boca zomba no sofrê
Não nego meu sangue, não nego meu nome
Olho pra fome e pergunto: o que há?
Eu sou brasileiro fio do Nordeste.
(Patativa do Assaré)45

Os versos do poema mais famoso de Patativa do Assaré revelam o orgu-
lho e o reconhecimento do indivíduo na sua identidade como nordestino e 
filho da terra, e é desse reconhecimento identitário que surgem os primeiros 
traços do Nordeste, como lugar de construção de memórias, é o espaço re-
gi-onal feito para permanecer no tempo, construído pelas paisagens, tipos 
humanos, relações sociais, símbolos e imagens. Um espaço sem preenchi-
45Verso inicial do poema Sou cabra da peste de autoria de Pata-tiva do Assaré, conhecido como o poeta do Nordeste. 
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men-tos claros de textos, imagens ou sons.
A primeira grande aparição do Nordeste na mídia foi durante a seca que 

alastrou a região entre 1877-1879, nos jornais veiculados na região Sudeste 
do país. A repercussão foi ocasionada pelos políti-cos e produtores de al-
godão e açúcar, que perde-ram grandes somas de dinheiro e reivindicavam 
para a região Nordeste o mesmo tratamento que o governo destinava à re-
gião Sul, consequentemente abrindo os olhos do país para o problema das 
inú-meras vítimas do flagelo decorrentes das secas que sempre se alastra-
vam.

O Nordeste, enquanto região, foi criado em 1919 como sendo uma área 
de atuação da Inspeto-ria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) inse-ri-
do em um discurso institucional, constituindo uma parte do Norte sujeita a 
estiagens e que, por esse motivo, necessitava de atenção. Os discursos ima-
géticos aos quais sucederam esse momento cri-aram o recorte do Nordeste 
imaginário, uma junção entre textos e imagens, características e repetições 
aleatórias de cenários reais, tendo a mídia como principal difusora.

A região Nordeste como lugar de secas, de misticismo, de folclore e len-
das também foi des-crita nas páginas dos diversos livros literários do perío-
do Naturalista, do fim do século XIX.
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Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre ci-dade de São Luís do Mara-
nhão parecia entorpe-cida pelo calor (...) as crianças nuas, com as per-ninhas 
tortas pelo costume de cavalgar as ilhar-gas maternas, as cabeças averme-
lhadas pelo sol, a pele crestada, os ventrezinhos amarelentos e crescidos, 
corriam e guinchavam (...) fazia pre-guiça estar ali. (AZEVEDO, 2010, p. 7).

Aluísio Azevedo46, no capítulo introdutório do romance O Mulato, de 
1881, descreve em deta-lhes a vida social da cidade de São Luiz e atribui o 
pouco desenvolvimento da cidade ao clima árido e seco que assolava a re-
gião. Esse era o retrato do Nordeste no fim do século XIX, uma miséria ge-
rada por um fenômeno nitidamente geográfico.

Em um segundo momento deste processo de criação e delimitação re-
gional, os mesmos latifun-diários que cobravam do governo dinheiro co-
meça-ram a se preocupar com as diversas revoltas das ca-madas populares, 
messiânicas, e também a ameaça dos grupos de cangaceiros. São essas re-
voltas que iniciam os primeiros passos numa afirmação de identidade nor-
destina.

Marques de Melo (2011, p. 23) aborda que o “sertão emerge assim como 
um espaço geocultural cujas raízes estão fincadas no árido solo calcinado 

46 Romancista, pioneiro e principal nome do movimento lite-rário Naturalista, nasceu em São Luís/MA em 14 de abril de 
1857, suas principais obras são O mulato, Casa de pensão e O cortiço. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/ bio-
grafias/aluisiodeazevedo>. 
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pela falta d’água”, a vida castigada de seus povoa-dores prevalece como 
forma de perseverança e tei-mosia.

Embora as secas sejam parte essencial da re-gião, não eram mais os fato-
res naturais que defi-niam sua identidade. São os fatos históricos, e prin-ci-
palmente os de caráter cultural, que marcam o desenvolvimento da região 
Nordeste. Para Albu-querque Junior (1999), é a criação da Faculdade de Di-
reito de Olinda, da atuação do Diário de Pernam-buco, a invasão holandesa, 
a Insurreição Pernam-bucana, e as revoltas de 1817, 1824, e 1848 que mar-
-cam e legitimam o recorte regional e se afastam dos argumentos naturalis-
tas para definir o Nordeste.

O medo de não ter espaços numa nova ordem, de perder a memória indi-
vidual e coletiva, de ver seu mundo esvair, é que leva a ênfase na tra-dição, 
na construção deste Nordeste. Essa tradi-ção procura ser uma baliza que 
oriente a atuação dos homens numa sociedade em transfor-mação e impe-
ça o máximo possível a desconti-nuidade histórica. Ao optar pela tradição, 
pela defesa de um passado em crise, este discurso re-gionalista nordestino 
fez a opção pela miséria, pela paralisia, mantendo parte dos privilégios dos 
grupos ligados ao latifúndio tradicional, à custa de um processo de retar-
damento cada vez maior de seu espaço, seja em que aspecto nos detenha-
mos. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999, p. 76).

Esse fenômeno desencadeado por uma bus-ca da identidade regional 
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como enfrentamento a um processo inevitável de universalização contra-
-pôs a globalização do mundo, do início do século XX, as relações sociais, 
econômicas e capitalistas, aos fluxos culturais advindos da modernidade, 
per-mitindo aos indivíduos sociais costurar memórias, inventar tradições e 
ligar passado, presente e fu-turo como forma de atribuir sentido a suas exis-
tên-cias cada dia mais sem significados.

A perda é o processo pelo qual estes indivíduos tomam consciência da ne-
cessidade de construir algo que está se acabando. O fim do caráter re-gio-
nal da estrutura econômica, política e social do país e a crise dos códigos 
culturais desse es-paço fazem pensar e descobrir a região. Um lu-gar criado 
de lirismo e saudade. Retrato fantasi-oso de um lugar que não existe mais, 
uma fábula espacial. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999, p. 77).

É assim que se dá a criação do Nordeste como lugar de identidade e 
memória. Essa constru-ção é idealizada nos cem artigos publicados por Gil-
-berto Freyre no Diário de Pernambuco, no Livro do Nordeste, publicação de 
1925, no Congresso Regio-nalista do Recife de 1926, nas páginas da revista O 
Nordeste, publicada pelo Centro Regionalista do Nordeste entre as décadas 
de 1920-1930, e pelas inúmeras matérias jornalísticas que os jornais do Sul 
disponibilizaram sobre a região “Norte” e suas secas. E principalmente pela 
reverberação dos li-vros romanescos ambientados na região, tais como: O 
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quinze de Raquel de Queiroz, Os Sertões de Euclides da Cunha, Vidas Secas 
de Graciliano Ramos, dentre outros.

Para Albuquerque Junior (1999), o Nordeste tradicional é produto da 
modernidade, e principal-mente uma criação da mídia. Produto da moder-
ni-dade porque esta fez com que os povos que aqui viviam se colocassem 
em conflito com os novos mo-delos econômicos e sociais da região Sul, e da 
mídia pela construção dos recortes e memórias que co-nhecemos do Nor-
deste e pela condescendência para com os modelos políticos aplicados na 
região pelos latifundiários.

Os livros, jornais e revistas do fim do século XIX e início do século XX, ali-
mentavam diaria-mente a região Sul do país com as estórias das secas e do 
cangaço, criando um lugar de saudades e li-rismo idealizados em elementos 
da cultura popular e folclórica.

Dentro desse primeiro momento, é possível percebermos recortes ima-
géticos idealizados pela mídia. O povo, por sua vez, criou códigos culturais 
populares, códigos tradicionais, e laços afetivos, instaurando novas formas 
de agir, sentir e ver estas tradições, dando continuidade ao uso de elemen-
tos folclóricos já predominantes em seu contexto so-cial, transformando isso 
em caráter de afirmação no presente.
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A volta para “dentro de si” do Nordeste, para buscar a sua identidade, o seu 
caráter, a sua alma, a sua verdade, dá-se à medida que o dispositivo da na-
cionalidade e a formação discur-siva nacional- popular colocam a necessi-
dade o apagamento das diferenças regionais e a sua “integração nacional”. 
Manter a vida deste es-paço era, na verdade manter viva esta domina-ção 
ameaçada. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999, p. 79).

O surgimento da região Nordeste de forma tão conflituosa refletiu nas 
configurações das ca-madas sociais e principalmente em suas manifesta-
-ções culturais. Se por um lado os produtores e lati-fundiários queriam man-
ter seus poderes, os menos abastados queriam permanecer vivos, é o mo-
mento em que a região se coloca como espaço fechado às mudanças que 
vêm de fora, tentando defender do seu outro, Sul/Sudeste.

É neste direcionamento que se molda a cul-tura popular nordestina e 
suas manifestações, re-passando para as gerações futuras suas lutas. É ne-
-las que encontramos a verdadeira história do Nor-deste, na transição entre 
velho e novo os indivíduos tomam consciência da necessidade de construir 
e buscar algo que acabou ou está por acabar.

Segundo Albuquerque Junior (1999):

Não é à toa que as pretensas tradições nordesti-nas são sempre buscadas 
em fragmentos de um passado rural e pré-capitalista; são buscadas em 
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padrões de sociabilidade e sensibilidade patriar-cais, quando não escravis-
tas. Uma verdadeira idealização do popular, da experiência folcló-rica, da 
produção artesanal, tidas sempre como mais próximas da verdade da terra. 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999, p. 77).

Deste modo, é possível afirmarmos que as manifestações culturais são 
elementos facilitado-res da absorção, assim como refletores dessa iden-ti-
dade regional, capazes de buscar uma integração entre a sociedade patriar-
cal e latifundiária que se distanciava e a nova sociedade capitalista que che-
-gava. Para Ortiz (2012), a cultura significa também a adequação do homem 
ao meio ambiente, cultura significa criatividade.

E assim percebemos que as manifestações culturais nordestinas, tais 
como festejos, comidas, músicas, danças, e outras, se moldaram ao longo 
dos anos conseguindo manter o elo entre tradicio-nal e moderno, urbano e 
rural durante todo o sé-culo XX até chegar ao século XXI.

FESTEJOS JUNINOS NO NORDESTE

Durante muitos anos, o homem realizou ri-tos de passagem, celebração 
e agradecimento, ma-nifestações que chegam ao século XXI incorporadas 
às nossas tradições. Essas práticas ao longo do tempo estavam inseridas 
nos processos de trans-formações culturais e religiosas de nossa socie-da-
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de, interligando presente e passado, e adicio-nando valores simbólicos que 
constroem novas identidades. A identidade entendida aqui como processos 
culturais que se desenvolvem entre os espaços sociais em dinâmicas cons-
tantes como forma de comunicação entre as diferentes camadas sociais e 
os diversos grupos culturais. “A cultura popular é heterogênea, as diferentes 
manifestações folclóricas, reizados, congados, folias de reis, não partilham 
de traços em comum, tão pouco se inse-rem no interior de um sistema úni-
co.” (ORTIZ, 2012, p. 131).

No Nordeste, os festejos juninos caracteri-zam e sintetizam as diversas 
celebrações e manifes-tações dos nove estados que compõem a região. Nes-
tes festejos encontramos o bumba-meu-boi do Maranhão, o frevo de Per-
nambuco, as comidas de-rivadas do milho, tais como bolo de milho, cuscuz, 
mungunzá, canjica, pamonha, dentre outros.

Os festejos juninos surgiram, segundo Lu-cena Filho (2012), no Egito, nos 
ritos nos quais os egípcios cultuavam o sol e a fertilidade e que tam-bém 
eram símbolos da colheita. Em seguida, este ri-tual foi incorporado por ro-
manos e difundiu-se pelo continente europeu, com grande ênfase em Por-
tugal e Espanha. Na Europa, estes festejos foram adaptados à cultura local 
sendo colocados como tradição cristã, incluindo a festa de Santo Antônio de 
Pádua, em 13 de junho, e São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho.
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No Brasil, os festejos chegaram com a corte portuguesa, restrito inicial-
mente aos bailes dos pa-lácios e, em seguida, se espalhando nas camadas 
mais populares, dessas camadas se expandiu para as zonas rurais das diver-
sas regiões do país, encon-trando na região Nordeste novas roupagens e 
uma efervescência católica que ajudaram o desenvolvi-mento dos festejos 
de forma singular única. Antro-pólogos como Rangel (2002) acreditam ser 
coinci-dência a realização destes festejos pela igreja cató-lica exatamente 
no mesmo período em que os po-vos que aqui viviam realizavam seus ritos 
para pre-parar a terra para novos plantios e celebrar suas colheitas. Durante 
quase um século, as festividades juninas permaneceram ligadas às celebra-
ções da igreja católica e suas homenagens aos santos do mês de junho, São 
João, Santo Antônio e São Pedro, as quais celebravam as colheitas fartas de 
milho e feijão e realizavam grandes casamentos coletivos nas diversas cida-
des do interior do Nordeste, geral-mente nas quermesses que ocorriam na 
frente das igrejas.

Em meados da década de 1980, cidades como Campina Grande/PB e 
Caruaru/PE começam a cen-tralizar seus festejos em grandes parques te-
máti-cos, em uma junção entre o povo, a iniciativa pri-vada (empresas de 
diversos ramos), a igreja e o go-verno, fundindo novos elementos para estes 
feste-jos, como veremos mais adiante. Segundo García-Canclini (2006), os 
processos incessantes de práti-cas e estruturas distintas se combinam para 
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gerar novas estruturas, surgindo da criatividade e inova-ção coletiva, se con-
figurando em culturas híbridas. Tais processos podem ocorrer de modo não 
plane-jado, ou como resultado imprevisto de processos migratórios, turís-
ticos e de intercâmbio econômico ou comunicacional (GARCÍA-CANCLINI, 
2006).

Para Guy Debord (1997):

A luta entre a tradição e a inovação, que é o princípio do desenvolvimento 
interno da cul-tura das sociedades históricas, só pode prosse-guir através 
da vitória permanente da inovação. Mas a inovação da cultura só é sus-
tentada pelo movimento histórico total que, ao tomar cons-ciência de sua 
totalidade, tende à superação de seus próprios pressupostos naturais e vai 
no sentido da supressão de toda separação. (DE-BORD, 1997, p. 120).

É nesta perspectiva de hibridismos e inova-ção que podemos falar dos 
novos paradigmas que envolvem os festejos juninos e os aspectos sociais 
implícitos neste processo de reconfiguração, e como as manifestações po-
pulares tomaram propor-ções de espetáculo.
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ESPETACULARIZAÇÃO, INOVAÇÃO E CONSUMO

Descrever e caracterizar os festejos juninos na atualidade implica consi-
derar suas característi-cas iniciais, de rito religioso e posteriormente de lugar 
de afirmação da cultura popular do Nordeste. Atentar para as diversas re-
configurações sofridas nos últimos anos, geradas pela mobilidade dos fes-
-tejos, que saíram do meio rural para se instalar no cenário urbano. A cidade 
é o lugar em que estes fes-tejos se encontram com uma dimensão simbóli-
ca, econômica, de espetáculo, inovação e desenvolvi-mento local, mas que 
também sofre com processos de institucionalização de suas diversas mani-
festações.

Segundo Benjamin (2004):

Esta conversão de festas folclóricas em festas institucionais ocorre com a 
redução do con-junto das manifestações a um evento central, no qual se 
reduz a participação dos brincantes, ocorre sua profissionalização (com a 
perda do espírito lúdico) e a excessiva valorização dos as-pectos visuais em 
detrimento da criatividade da música e da coreografia com vistas à espeta-
cu-larização da festa. (BENJAMIN, 2004, p. 136).

O desenvolvimento dos festejos no espaço urbano trouxe para a festa 
elementos mercadológi-cos e de caráter de divertimento. Colocar as ma-
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ni-festações dos festejos juninos dentro dos padrões de divertimento e de 
mercado nos leva ao que De-bord (1997, p. 81) chama como raiz do espetá-
culo, onde o “terreno da economia se torna abundante” e a mercadoria ocu-
pa toda a vida social, fenômeno confirmado por Benjamim (2000). A festa do 
interior chega à cidade, transformando-a em um es-paço rurbano47.

Os números que envolvem os festejos juni-nos atualmente impressio-
nam. No ano de 2015 a ci-dade de Campina Grande/PB realizou uma festa 
com oito milhões de reais48, que tinha como intuito não quebrar uma tra-
dição de trinta e dois anos, ameaçada em decorrência da seca. A cidade de 
Ca-ruaru/PE manteve os festejos em um valor esti-mado de doze milhões 
de reais, contribuindo para o aumento da rivalidade entre as duas cidades, 
que disputam o título de O maior São João do Mundo49, du-rante os trinta 
dias do mês de junho. A cidade de Fortaleza/CE gastou em shows, cidade 
cenográfica e festivais de quadrilhas em torno de dez milhões de reais50 para 
47 Neologismo utilizado por Gilberto Freyre no livro Novas Re-flexões em Torno de uma Reorientação para o Desenvolvi-
mento Brasileiro: a Rurbana, de 1982, para designar as transi-ções dos espaços rurais e urbanos. O que nem é rural e nem é 
urbano. 

48 Dados disponíveis na página da prefeitura da cidade de Campina Grande/PB. Disponível em: <http://pmcg.org.br/>. 
Acesso em: 02 out. 2015.

49 ALMEIDA JR., Ataíde. Os maiores do mundo: as festas ju-ninas de Pernambuco e da Paraíba. Disponível em: <http://www.
correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2015/06/11/interna_turismo,486208/os-maiores-do-mundo.shtml>. Acesso 
em: 16 out. 2015.

50 Dados disponíveis na página da prefeitura da cidade de For-taleza/CE. Disponível em: <http://www.forta-leza.ce.gov.
br/>. Acesso em: 02 out. 2015. 

http://pmcg.org.br/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2015/06/11/interna_turismo,486208/os-maiores-do-mundo.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2015/06/11/interna_turismo,486208/os-maiores-do-mundo.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2015/06/11/interna_turismo,486208/os-maiores-do-mundo.shtml
http://www.fortaleza.ce.gov.br/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/
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a realização de 15 dias de festa. Esses números são apenas os referentes à 
parte estrutu-ral da festa e aos shows envolvidos. Os números oferecidos 
pelos patrocinadores são astronômicos, são empresas de bebidas, de ali-
mentos, empresas de bandas de forró, vestuário e as emissoras de tvs locais 
e nacionais envolvidas na festa.

Outro dado que impressiona são os elemen-tos que compõem os feste-
jos e seus gastos, neste caso, as quadrilhas juninas. Segundo dados da União 
Nordestina das Entidades Juninas (UNEJ), existem aproximadamente 2.930 
grupos em todo Nordeste51. As quadrilhas são responsáveis por um fluxo 
considerável de dinheiro e de serem a “cereja do bolo” nos festejos. De acor-
do com Kiko Sampaio, presidente da União Junina do estado do Ceará52, as 
quadrilhas movimentam em torno de 20 milhões de reais, somente no estado 
do Ceará. Estes gastos en-volvem compra de materiais para a confecção de 
roupas, pagamentos com costureiras e bordadeiras, sapateiros, chapeleiros, 
músicos, e outros elemen-tos para criar suas apresentações para os festejos.

Esses números servem para mostrar a im-portância destes festejos para a 
manutenção da cul-tura local e também para o desenvolvimento da re-gião. 
A composição da festa está diferente do mo-delo inicial. Os preparativos co-

51 Disponível em: <http://unejnordeste.blogspot.com.br/>. 

52 O estado detém 25% das quadrilhas do Nordeste. Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/cultura/
temporada-de-quadrilhas-juninas-traz-consigo-a-ale-gria-da-tradicao-nordestina-dos-arraias>. Acesso em: 02 out. 2015. 

http://unejnordeste.blogspot.com.br/
http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/cultura/temporada-de-quadrilhas-juninas-traz-consigo-a-alegria-da-tradicao-nordestina-dos-arraias
http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/cultura/temporada-de-quadrilhas-juninas-traz-consigo-a-alegria-da-tradicao-nordestina-dos-arraias
http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/cultura/temporada-de-quadrilhas-juninas-traz-consigo-a-alegria-da-tradicao-nordestina-dos-arraias
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meçam cada vez mais cedo envolvendo setores econômicos e não econômi-
cos (a comunidade, igrejas, associações, etc.), criando teias produtivas entre 
os mais diver-sos setores. Estes novos padrões não fazem com que a cultura 
popular Nordestina, identidade e regiona-lidade se percam, pois, é regional 
e atualizada na ocorrência das variantes, que são o resultado da criatividade 
de sua comunidade (BENJAMIN, 2004).

É dentro dessas variantes que nasce a origi-nalidade do povo, com o 
contato com outras cultu-ras e aspectos econômicos. São reconfigurações e 
adaptações necessárias. A cultura popular não pode se manter intacta, ela é 
feita, construída e difun-dida pelo povo.

De acordo com Benjamin (2000):

[...] o que muda, muda sempre a partir do patri-mônio anteriormente cons-
truído, que perma-nece em parte no novo. Por outro lado, em todas as so-
ciedades aparecem os grupos de resistência que, conscientes ou não, têm 
conservado atra-vés dos tempos as tradições culturais invarian-tes, mesmo 
em situações limites, de que temos exemplo de sobra na nossa própria cul-
tura. (BENJAMIN, 2000, p. 81).

As manifestações populares do Nordeste transformam-se para atender 
demandas de mer-cado de consumo em um mundo globalizado. Para con-
seguir atender a este segmento de mercado são necessárias mudanças nos 
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processos de apropria-ção e incorporação dos novos valores estéticos da 
cultura popular. Para Ortiz (2012), a ideologia dos empresários da cultura 
sublinha a dimensão da dis-tribuição e do consumo no lugar da preservação 
dos bens.

É o momento em que a mercadoria ocupa to-talmente a vida social atingin-
do todas as camadas sociais, torna -se espetáculo, pois, “a raiz do espetá-culo 
está no terreno da economia que se tornou abundante, e daí veem os frutos 
que tendem afinal a dominar o mercado espetacular” (DEBORD, 1997, p. 11).

Se olharmos exclusivamente pela ótica de mercado, os festejos juninos 
hoje se assemelham ao que Debord (1997) considera como espetaculariza-
-ção da cultura, onde existe unicamente um movi-mento de acumulação, 
abstração da produção, in-dividualização dos locais, exaurindo tudo o que é 
de individual e definido do indivíduo.

A primeira fase da economia sobre a vida social acarretou, no modo de de-
finir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. 
A fase atual, em que a vida social está total-mente tomada pelos resulta-
dos acumulados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter 
para o parecer do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestigio imediato e 
sua função última. Aos mesmo tempo, toda realidade indi-vidual tornou-se 
social, diretamente depen-dente da força social moldada por ela. Só lhe é 
permitido aparecer naquilo que ela não é. (DE-BORD, 1997, p. 18).
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Para Debord (1997), a espetacularização anularia totalmente o caráter 
cultural da socie-dade, restando apenas o acúmulo de mercadorias, o es-
tético e efêmero, seria um seriado de imagens sobrepostas. A sociedade se 
transformaria numa infinidade de repetições de imagens sem fim. A substi-
tuição do ser pelo ter anularia todas as bases sociais e os indivíduos seriam 
meros espectadores de uma vida permeada por repetições vazias.

As afirmativas de Debord não se concreti-zam em termos de anulação 
das manifestações cul-turais nordestinas que permanecem vivas. A inser-ção 
de novas músicas, decoração, divulgação e ma-teriais diversos não faz com 
que a cultura morra, mas sim sobreviva de outras formas com uma rou-pa-
gem nova.

Os festejos juninos vivem dois sistemas pa-ralelos, de um lado os pro-
motores locais e a comu-nidade interessada no caráter lúdico e místico das 
manifestações e, do outro, as mídias, empresas de bebidas e também alguns 
indivíduos da comuni-dade que veem nesse momento uma oportunidade 
de ganho.

A supremacia do conteúdo imagético e das superproduções envolvem 
tensões outras, lutas constantes de desenvolvimento e a oposição entre 
campo-cidade com tratados de fins econômicos, que teria como fim anular 
ambos espaços. A socie-dade midiatizada em que vivemos coloca a cultu-
ra popular como campo de abertura para novas produções culturais, no-
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vas práticas sociais e novos sis-temas de comunicação. Um exemplo disso 
aconte-ceu com Luiz Gonzaga em 1940, o “rei do baião” reinventou a mú-
sica popular nordestina para con-seguir inserir-se nas rádios, no cinema e 
posterior-mente ser consagrado na televisão. No início de sua carreira, Luiz 
Gonzaga cantava diversos estilos mu-sicais e não usava a tradicional roupa 
de vaqueiro, mas teve que “padronizar” um estilo para criar uma identida-
de para si e se diferenciar como ar-tista. Para Ortiz (2012), esse processo de 
mudança se faz como construção de um elemento de exótico na mídia.

A representação da cultura popular tradicional nos meios de comunicação 
de massa, especial-mente na televisão, como projeção do folclore, são na 
maioria das vezes, apresentados simples-mente como exóticos e descon-
textualizados em relação a vida das comunidades onde foram pro-duzidos. 
(ORTIZ, 2012, p. 136).

São inúmeros os exemplos de adequação de um elemento da cultura 
popular nordestina nas re-presentações para a mídia. Deste modo, é possí-
vel afirmar que o Nordeste está vivenciando um mo-mento de novas desco-
bertas econômicas até então não exploradas, visto hoje pela mídia e pelos 
gran-des grupos empresariais como fonte inesgotável de ganho econômico, 
e sua cultura deve ser consu-mida pelo maior número de pessoas de forma 
a ser exibida espetacularmente.
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É  segundo  Heloisa Pontes  (apud Charle, 2012):

Uma sociedade que sempre recomeça e, como a sociedade inclusiva e as 
sociedades financeiras, passa bruscamente da falência ao triunfo, do medí-
ocre ao sublime, do riso as lágrimas, do fi-asco ao sucesso, segundo certas 
frases, curtos gestos, certas músicas, certa réplica, certo modo ou certo efei-
to surpresa fazem vibrar, em unís-sono, os corpos e as mentes que durante 
horas, são arrancados de seus papéis. (PONTES, 2012, p. 9, apud CHARLE, 
2012, p. 20).

É a sociedade em suas múltiplas reinvenções e ressignificações dos pa-
péis individuais e sociais daqueles que a formam em uma busca constante 
por elementos catalizadores dos processos de vi-vências coletivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos afirmar com isso que, neste mo-mento, os processos de recon-
figurações pelos quais os festejos juninos estão inseridos não lhes tira suas 
características regionais e locais. A reinterpretação das festas não fará com 
que o nordestino deixe de ser nordestino, o processo de globalização não 
eli-mina diferenças, mas o que faz é agregar novos va-lores à identidade 
nordestina.
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A grande mudança e exaltação de sentidos e emoções que interagem e 
que estão presentes nes-tes festejos permite uma geração de força contrá-
ria ao sentido de dissolução dos vínculos, como afir-mava Debord (1997). O 
que percebemos no fenô-meno atual dos festejos juninos são representa-
ções identitárias locais, por meio da festa que são (re)atualizadas, ritualiza-
das e celebradas.

Segundo Benjamin (2004), essas mudanças estão condicionadas a algu-
mas características, tais como aceitação coletiva, tradicionalidade, dinami-ci-
dade, funcionalidade e espontaneidade. Os feste-jos juninos agrupam todos 
esses critérios no mo-mento em que são de aceitação de todos como mani-
festação plural da identidade nordestina, agre-gando também os conceitos 
de tradicionalidade e funcionalidade, na medida em que funciona para man-
ter a cultura local. Sobretudo agrega a dinami-cidade como processo para a 
não estagnação dessas manifestações.

Os processos de globalização e espetaculari-zação não eliminam as dife-
renças e nem as desi-gualdades culturais, pelo contrário, as diversas for-mas 
de manifestações culturais se mantêm, os fes-tejos adequam a tradicionali-
dade oral, o lúdico, o imaginário e as memórias coletivas do povo.

Esses processos de hibridismos e apropria-ções das tradições e manifes-
tações populares nor-destinas pelos grupos midiáticos e por grupos em-pre-
sariais, não ocorrem de forma passiva como afirmou Debord (1997), existem 
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tensionamentos no interior dessas ressignificações por parte de produ-to-
res, receptores e mediadores que operam para as práticas da vida cotidiana. 
As representações ad-quirem novos significados no cotidiano dos atores 
sociais, a experiência de esvaziamento dos indiví-duos não se concretiza nos 
festejos juninos, pois a base cultural local ainda permanece como mobili-za-
dora social.

Podemos dizer com isso que existe uma cul-tural global, que só é global 
porque não existe uma uniformidade entre as culturas, deste modo a glo-
-balização existe por uma questão de diversidade e não por uma homoge-
neização cultural, fazendo surgir a originalidade do povo como coloca Ortiz 
(2012, p. 31): “A originalidade da cultura popular não é resultante da falta de 
contato com a cultura oficial e com a cultura de massa, mas do uso que os 
seus porta-dores fazem dos elementos dessas outras culturas.”.

É neste contexto contemporâneo que as cul-turas populares, e especifi-
camente a cultura popu-lar nordestina, são reinventadas numa dialética en-
-tre global e local, é a sociedade que se reinventa a todo momento.

Os festejos juninos hoje vivem em dois mun-dos paralelos, o primeiro 
baseado no tradicional, onde a festa ainda acontece direcionada pelo rito 
religioso realizado de forma espontânea pela co-munidade, e a segunda 
forma é a festa voltada para a economia, com grandes espetáculos com in-
tuito financeiro, mas que também preserva suas bases nas tradições iniciais.
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AGENDAMENTO JORNALÍSTICO:  
AUSÊNCIAS E DISTORÇÕES NA PAUTA AMBIENTAL 

Juliana Sampaio Pedroso de HOLANDA53

INTRODUÇÃO

A evolução da hipótese de agenda-setting levou à criação do conceito 
de agendamento jornalístico e, juntamente, a uma nova percepção sobre o 
poder do jornalismo e sobre a responsabilidade social dos jornalistas. Perce-
be -se que o agendamento jornalístico influencia a agenda pública e as pau-
tas pessoais dos receptores, podendo auxiliar os indivíduos a compreender 
e a transformar a realidade e o contexto social. Nesse sentido, a presença, a 
manipulação e, principalmente, a ausência de certos temas são consideradas 
propositais e necessárias para preservar os interesses do estamento hege-
mônico.

53 Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
especialista em Diplomacia e Negócios Internacionais pela Faculdade Damas, Mestre em Jornalismo Internacional pela City 
University London, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPGEM) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: julianaholanda@gmail.com. 
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A caracterização do jornalismo como produto econômico explica a in-
gerência do mercado e de investidores nos conteúdos midiáticos. Assuntos 
que não condizem com objetivos hegemônicos podem ser controlados por 
meio de um agendamento distorcido que desvia o teor primário de temas. 
Essa é a informação violentada e violenta que caracteriza a globalização to-
talitária e que, segundo o geógrafo Milton Santos (2009), promove desigual-
dades pelo planeta.

A interferência do mercado capitalista é sentida em diversos meios e se-
tores do jornalismo. O interesse recente pela temática ambiental, por exem-
plo, faz que ela seja um alvo constante de intervenções. A inexistência de 
editorias de meio ambiente em muitas redações é uma forma eficaz de pre-
judicar o agendamento jornalístico ambiental. A pauta passa a ser pensada 
sob perspectivas distintas, ficando a questão central em segundo plano ou, 
até mesmo, excluída do conteúdo final. No Brasil, esse cenário acontece nos 
principais jornais impressos do país.

O presente artigo busca demonstrar o contexto no qual o jornalismo am-
biental está inserido e analisar a forma como o agendamento jornalístico e 
as ausências midiáticas distorcem o debate. Acredita-se que, no campo eco-
lógico, a violência da cultura hegemônica ao omitir e manipular informações 
torna-se também uma agressão contra o meio ambiente, contra a socieda-
de contemporânea e, por fim, contra as gerações futuras que não possuem 
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mecanismos para defender sua própria existência. De acordo com John B. 
Thompson (2009):

Deve-se reconhecer que a nossa substantiva responsabilidade se estende 
muito além da esfera de proximidade de nossas interações quotidianas; 
num mundo em crescente intercomunicação, os horizontes de responsabi-
lidade também se estendem para outros distantes no espaço e no tempo, 
como também para o mundo não humano da natureza cujo destino está 
interligado ao nosso. E, finalmente, devemos tomar consciência da enormi-
dade dos riscos, à medida que o crescimento do poder disponível pelos se-
res humanos vai alcançando metas onde a sobrevivência das espécies e do 
próprio planeta já não se pode mais garantir. (THOMPSON, 2009, p. 227).

Consciência e responsabilidade social parecem ser a resposta para a crise 
do agendamento jornalístico ambiental. A dificuldade de atuação do jorna-
lista emerge no atual contexto em que o capitalismo comanda as relações 
humanas. Nesse cenário, surgem pensamentos mais fatalistas, como o do 
filósofo André Gorz (2005), que defende que o capitalismo atingiu o limite, 
tornando-se insustentável. Gorz (2009, p. 78) acredita que o fim do sistema 
é apenas uma questão de tempo: “A saída do capitalismo acontecerá sim ou 
sim, de forma civilizada ou bárbara. Só se apresenta a questão do tipo de 
saída e o ritmo com que vai acontecer.”. Independente do fim do sistema, a 
questão do agendamento jornalístico merece ser repensada.
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DO AGENDAMENTO MIDIÁTICO AO JORNALÍSTICO

Em 1972, os professores Maxwell E. McCombs e Donald L. Shaw publi-
caram uma pesquisa sobre o agendamento midiático, também chamado 
de agenda-setting, dando início a uma das hipóteses mais importantes dos 
estudos contemporâneos sobre comunicação. Segundo os autores, ao sele-
cionar e exibir uma notícia, a imprensa realiza um importante papel de cons-
trução da realidade, visto que os receptores não apenas se informam sobre 
um tema, mas também avaliam sua importância a partir da quantidade de 
informação que a mídia divulga sobre ele (MCCOMBS; SHAW, 1972).

No estudo, os pesquisadores concluíram que a influência do agenda-
mento depende de vários fatores, como a quantidade de exposição à mídia, 
o interesse pelo tema, a importância que o receptor confere ao tópico, a 
necessidade de saber mais sobre o assunto, e a comunicação interpessoal 
(HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2001). Tudo isso leva em consideração 
como principais pressupostos do agendamento midiático: o fluxo contínuo 
de informação, a influência sobre o receptor no médio e no longo prazo, e 
a capacidade de influenciar o receptor sobre o quê pensar e o quê falar no 
médio e no longo prazo.

Para Nelson Traquina (2001), a análise inicial sobre o agendamento con-
feriu à mídia um poder reduzido de efeitos limitados que não corresponde 



Título da Obra

199

Capa

Sumário

Autor

eLivre

mais à realidade: “O paradigma então vigente apontava claramente para 
uma ideia indubitavelmente mais tranquilizadora para a sociedade em ge-
ral.” (TRAQUINA, 2001, p.13). Nas décadas que se seguiram, novos estudos 
sobre o tema levaram à “redescoberta do poder do jornalismo” (TRAQUINA, 
2001, p. 44) e a considerar a importância do profissional de comunicação.

Um aspecto central nas pesquisas posteriores sobre a hipótese de agen-
da-setting foi a mudança do termo agendamento midiático para agenda-
mento jornalístico. A alteração ocorreu ao levar em consideração que o 
agendamento dizia respeito exclusivamente às notícias jornalísticas e não a 
outros produtos midiáticos. Reconhecer que o tema estudado tratava-se do 
agendamento jornalístico permitiu aos pesquisadores maior foco no objeto 
de estudo e mais precisão ao abordar a questão.

Dentre os inúmeros estudos sobre agendamento, Behr e Iyengar (1985) 
analisaram a relação entre a agenda pública e a jornalística, concluindo que 
a agenda pública era determinada pela jornalística, mas que o contrário não 
acontecia, ou seja, não havia influência da agenda pública sobre a jornalística. 
Ebring, Goldenberg e Miller (1980), por sua vez, concluíram que o agenda-
mento jornalístico sobre a agenda pública era imediato enquanto o inverso 
ocorria apenas no longo prazo. Mesmo apresentando resultados diferentes, 
ambas as pesquisas assemelham-se no que diz respeito à alegação da su-
premacia do agendamento jornalístico sobre a pauta pública e à influência 
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dos meios no desenvolvimento da sociedade.
Sobre a agenda pública, Mario Fuks (2000, p. 80) explica que “o estudo a 

respeito de definição de agenda é o que conduz a dinâmica do debate pú-
blico”:

As duas questões básicas no estudo a respeito da definição de assuntos 
públicos e, mais especificamente, da definição de agenda são as seguintes: 
1)como surgem novos assuntos públicos e porque alguns (e não outros) 
ascendem às arenas públicas e ali permanecem (ou não); 2) que atores par-
ticipam do processo de definição de assuntos públicos. (FUKS, 2000, p. 80).

Ao fazer uma releitura sobre os estudos de agendamento, McCombs 
(1992) afirma que tanto a seleção das pautas que compõem a agenda jorna-
lística como o enquadramento dado às mesmas influenciam diretamente a 
opinião pública. Entende-se que a realidade é influenciada não apenas pelos 
fatos, mas também pela forma como a transmissão é realizada. Nesse sen-
tido, Nelson Traquina (2001, p. 46) destaca “o papel ativo que os jornalistas 
exercem na construção da realidade social”.

Traquina (2001) enfatiza a responsabilidade social dos jornalistas, defen-
dendo, inclusive, que a formação acadêmica dos futuros profissionais pri-
vilegie uma base sólida nas ciências sociais e humanas. “Perante as altas 
responsabilidades sociais dos jornalistas, seria oportuno fomentar a reflexão 
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sobre deontologia e os ideais que levam muitos a identificarem, como toda 
a sua carga mitológica, esta profissão com a procura da verdade” (TRAQUI-
NA, 2001, p. 46), afirma.

As responsabilidades sociais do jornalista aumentam à proporção que 
se desenvolve a crença de que ele é um agente capaz de fornecer aos re-
ceptores informações significativas para o contexto social. No entanto, nem 
a função nem a ética jornalística são compatíveis com os objetivos de uma 
empresa capitalista: os lucros. De início, a transformação dos meios em em-
presa trouxe ganhos para a liberdade de imprensa.

Ao analisar a evolução da imprensa periódica, Thompson (2009, p. 66) 
avalia que a passagem para “bases comerciais e independentes do poder 
do Estado foi capaz de fornecer informações e comentários críticos sobre 
questões de interesse geral, introduzindo uma nova fase na Inglaterra do 
século XVIII”. Com o tempo, entretanto, o domínio político transformou-se 
em econômico e as pautas jornalísticas passaram a atender aos interesses 
do mercado, ficando a imprensa, mais uma vez, sujeita a interesses externos 
às notícias e aos acontecimentos.

As redações jornalísticas possuem temas que não podem ser tratados. O 
index54 jornalístico varia de acordo com os interesses dos donos do veícu-

54 Referência ao Index Librorum Prohibitorum, ou Índice de Livros Proibidos, criado pela Igreja Católica em 1559, para com-
bater o avanço da religião Protestante.



Título da Obra

202

Capa

Sumário

Autor

eLivre

lo de comunicação e dos patrocinadores. Nesse contexto, o silenciamento 
contemporâneo ganha ares de censura, um movimento antigo, que surge 
com o objetivo de que os estados e de que as igrejas exerçam controle so-
bre “heresia, sedição ou imoralidade” (BURKE; BRIGGS, 2002, p. 56). Hodier-
namente, a percepção da mídia como instrumento capitalista dá à censura 
premissas econômicas.

O jornalista John Herbert McManus (1994) escreve sobre as tensões entre 
o conteúdo jornalístico e os interesses das empresas de comunicação. Para o 
pesquisador, o eterno dilema do jornalismo é representar a realidade tendo 
que lidar com interesses dos que controlam as organizações. Avalia-se que 
o produto jornalístico sofre interferências desse cenário, prejudicando a co-
bertura.

A REPERCUSSÃO DAS AUSÊNCIAS

Segundo o geógrafo Milton Santos (2009), o modo como a informação 
é oferecida à sociedade contemporânea é uma das bases principais do “glo-
baritarismo” (SANTOS, 2009, p. 38), uma mistura de totalitarismo travestido 
de globalização. Para Santos (2009, p. 38), “um dos traços marcantes do atu-
al período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da informa-
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ção”. O geógrafo defende que as desigualdades são aprofundadas em todo 
o mundo à medida que os meios de comunicação atendem a interesses par-
ticulares em detrimento dos coletivos e sociais.

O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação 
manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso tanto é mais gra-
ve porque, nas condições atuais da vida econômica e social, a informação 
constitui um dado essencial e imprescindível. Mas na medida em que o que 
chega às pessoas, como também às empresas e instituições hegemoniza-
das, é, já, o resultado de uma manipulação, tal informação se apresenta 
como ideologia. (SANTOS, 2009, p. 39).

O poder que o jornalismo alcançou na atualidade gera a necessidade de 
registro pelos meios de comunicação. Criou-se um mercado que trabalha 
para empresas e para personalidades com o objetivo de transformá-los em 
notícia. McCombs (1976, p. 8) explicita que “se a mídia não nos diz nada so-
bre um tópico ou evento, então, na maioria dos casos, ele simplesmente não 
existirá em nossas agendas pessoais ou em nosso espaço de vida”. A busca 
por espaço na mídia amplia o poder dos meios, bem como a necessidade de 
selecionar informações.

Para explicar a seletividade na apresentação do real, o sociólogo portu-
guês Boaventura de Sousa Santos (2002) criou a Sociologia das Ausências: 



Título da Obra

204

Capa

Sumário

Autor

eLivre

uma teoria que alerta sobre a forma como a realidade mostrada como do-
minante distorce e subjuga a pluralidade da sociedade. De acordo com a te-
oria, o que se apresenta como real é apenas a parcela que interessa às elites 
econômicas.

Na realidade, as ausências não são um procedimento novo e fazem par-
te de um processo histórico de representação. A história da humanidade é 
sempre contada a partir do ponto de vista hegemônico e não leva em consi-
deração a multiplicidade de visões que existem sobre um mesmo contexto. 
A Sociologia das Ausências ajuda a entender a sociedade a partir dos vazios 
gerados por ela. Percebe-se que os silêncios não existem por acaso e que, 
muitas vezes, são provocados para forçar a manutenção de um padrão de 
sociedade e de desenvolvimento que não mais se adequa à estrutura atual.

A sociologia das ausências visa, assim, criar uma carência e transformar a 
falta da experiência social em desperdício da experiência social. Com isso, 
cria as condições para ampliar o campo das experiências credíveis neste 
mundo e neste tempo e, por essa razão, contribui para ampliar o mundo e 
dilatar o presente. A ampliação do mundo ocorre não só porque aumen-
ta o campo das experiências credíveis existentes, como também porque, 
com elas, aumentam as possibilidades de experimentação social no futuro. 
(SOUSA SANTOS, 2002).
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Sousa Santos (2007) apresenta cinco maneiras de produção de ausên-
cias: a monocultura do saber e do rigor, que se baseia na ciência ocidental; 
a monocultura do tempo linear, que tem como fim o modelo econômico 
dos países desenvolvidos; a monocultura na naturalização das diferenças, 
que oculta hierarquias; a monocultura da escala dominante, que entende o 
global como hegemônico; e a monocultura do produtivismo capitalista, que 
foca na produtividade.

Ao utilizar o termo monocultura para classificar todas as formas de pro-
dução de ausências, o sociólogo faz uma analogia com a agricultura, qua-
lificando o formato presente na contemporaneidade como imposição, que 
anula as pluralidades, destrói conhecimentos e grupos sociais, e leva à in-
fertilidade, ao empobrecimento, à ausência, à ignorância e à inexistência. A 
monocultura discursiva é planejada e usada para atender apenas aos inte-
resses do estamento hegemônico.

No campo midiático, as ausências explicitadas por Boaventura de Sousa 
Santos são notadas em temáticas diversas, variando de intensidade de acor-
do com os interesses político-econômicos da hegemonia e com o momento 
histórico. A pauta ambiental é uma ausência constante no jornalismo. Não 
são todos os meios de comunicação que possuem uma editoria específica 
e desenvolvida para a área. A temática é muitas vezes apresentada sob um 
agendamento distorcido que encobre o caráter verdadeiramente ambien-
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tal da notícia, tornando-a, por vezes, uma mera argumentação política ou 
econômica que não apenas minimiza a importância do fato, como também 
distorce e altera o conteúdo principal.

DISTORÇÕES NA PAUTA AMBIENTAL

Até o momento, o planeta Terra é o único lugar do universo onde foi 
comprovada a existência de vida. Apesar de óbvia, a afirmação não parece 
ser levada em consideração quando se observam as prioridades da socie-
dade contemporânea. Enfatiza-se o consumo sem levar em consideração a 
capacidade de regeneração do planeta nem suas necessidades. Especialistas 
alertam que a humanidade está provocando o sexto período de extinção em 
massa da Terra (CEBALLOS, G. et al., 2015), mas as relações de consumo são 
cada vez mais exacerbadas. Analisando os impactos ambientais, o geógrafo 
Wagner Costa Ribeiro (2001) defende que:

É preciso fundar uma ética do futuro; uma ética que atenue a tensão entre 
o tempo de produção de mercadorias e o da reprodução das condições 
naturais da existência humana. Uma ética que acomode o tempo da re-
produção da vida, não necessariamente o mesmo que o da reprodução do 
capital, como nos fazem acreditar. ( ...) Trata-se de buscar um equilíbrio no 
uso de recursos que não estão distribuídos igualmente no planeta. A ética 
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do amanhã não pode ter a lógica de acumulação do capital: ela deve im-
por um ritmo menos devastador das condições de vida na Terra. (RIBEIRO, 
2001, p. 147).

A necessidade de discutir a temática ambiental surge após a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), com a criação da Organização das Nações Uni-
das (ONU), em um contexto de análise de danos causados ao meio ambiente. 
Em 1949, a Conferência das Nações Unidas para a Conservação e Utilização 
dos Recursos, promovida pela UNESCO55 nos Estados Unidos, foi a primeira 
reunião internacional de destaque para tratar da questão ambiental (RIBEI-
RO, 2001). A realização de outras conferências internacionais e a criação do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 1972, 
com sede em Nairóbi, no Quênia, demonstram o aumento do interesse pelo 
tema ecológica nas discussões internacionais a partir desse período.

Não por acaso, em 1969, surge na França a Associação de Jornalistas 
Escritores para a Natureza e a Ecologia, que é considerada a primeira orga-
nização de jornalismo ambiental do mundo. Desde então, esse ramo jorna-
lístico vem crescendo e buscando se consolidar. Wilson Bueno (2007) faz a 
distinção entre comunicação e jornalismo ambientais. Enquanto o segundo 
item restringe-se às funções jornalísticas, o primeiro refere-se a tudo que se 

55 Criada em 1946, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) 
foi a primeira agência da Organização das Nações Unidas (ONU) a tratar da temática ambiental. 



Título da Obra

208

Capa

Sumário

Autor

eLivre

relaciona à promoção e à divulgação da causa ambiental, inclusive o próprio 
jornalismo ambiental.

Dentre as inúmeras funções do jornalismo ambiental, Bueno (2007) des-
taca três. A informativa busca noticiar os temas principais sobre meio am-
biente. A pedagógica visa mostrar meios de superar problemas ecológicos. 
A política pretende mobilizar os cidadãos transformando-os em vigilantes 
do poder público e privado. Para alcançar esses objetivos, é necessário que 
o jornalista não caia em amarras políticas nem mercadológicas, e compro-
meta-se “com o interesse público, com a democratização do conhecimento, 
com a ampliação do debate” (BUENO, 2007, p. 36).

Na busca por uma visão inter e multidisciplinar que rompe a fragmen-
tação de cadernos e de editorias, o jornalismo ambiental deve ter um en-
gajamento político, social e cultural, que mantenha o foco na realidade e vá 
além da utopia e dos interesses do mercado. Tudo isso para não ocorrer em 
lapsos que prejudicam a cobertura ambiental, como a fragmentação, o re-
ducionismo, a despolitização, a conivência com setores que cometem deli-
tos ambientais e a utilização quase que exclusiva de fontes acadêmicas, nem 
sempre isentas, acabando por elitizar um debate que diz respeito a toda a 
sociedade (BUENO, 2007; HOLANDA, 2010; VILLAR, 1997).

Por se tratar de um campo relativamente novo dentro do jornalismo, 
com menos de 50 anos de existência, muitos veículos não possuem edito-
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rias específicas de meio ambiente, ou consideram o tema secundário. Dessa 
forma, o agendamento jornalístico ambiental é prejudicado por ser pensado 
sob a perspectiva de editorias distintas, ou por ser subjugado por interesses 
externos. Segundo o jornalista Roberto Villar (1997), “a imprensa brasileira 
dificilmente trata dos problemas ambientais com profundidade na pauta 
das discussões públicas”.

Realizou-se um breve estudo sobre as matérias sobre energia eólica re-
centemente publicadas no jornal Folha de S. Paulo. A produção energética 
de parques eólicos de uma região, por exemplo, transforma-se facilmente 
em uma cobertura sobre ganhos econômicos, enfatizando-se a quantidade 
de energia produzida e os investimentos, enquanto os aspectos ambientais 
são esquecidos, conforme matéria Usinas eólicas geram 30% da energia no 
Nordeste, publicada no jornal

Folha de S. Paulo em 25 de setembro de 2015. A abertura do texto de-
monstra a intenção da reportagem: “Impulsionada pela redução dos custos 
e pela estiagem prolongada, a quantidade de energia eólica gerada no Nor-
deste atingiu seu recorde em agosto passado e ficou perto de se igualar às 
fontes tradicionais, como hidrelétricas e termelétricas.” (BRITTO, 2015, onli-
ne).

Analisando outra reportagem sobre energia alternativa divulgada no mes-
mo periódico, o foco é o investimento governamental em fontes renováveis 
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e novas tecnologias. Em Aneel quer repetir sucesso das eólicas com energia 
solar, publicada em 27 de agosto de 2015, não há uma única referência aos 
ganhos ambientais promovidos pelas fontes solar e eólica: “A Aneel (Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica) investe em programas de pesquisa e desen-
volvimento (P&D) para aumentar a competitividade das fontes renováveis. 
Após o sucesso das eólicas, a aposta agora é a energia solar.” (COSTA, 2015, 
online).

Um dia depois, 28 de agosto de 2015, a Folha de S. Paulo publicou o 
editorial Energia flácida, fazendo uma crítica à conjuntura política por meio 
de análise dos investimentos no setor energético. Nesse texto, citam-se as 
mudanças do clima e os impactos ambientais das barragens. O contexto é 
maior do que o das matérias anteriormente analisadas, mas é insuficiente e 
não pode ser considerada uma cobertura ambiental propriamente dita:

Ao visitar os EUA em junho, Dilma anunciou com o presidente daquele país, 
Barack Obama, que, para combater a mudança do clima, o Brasil teria sua 
matriz elétrica com 20% de fontes limpas em 2030. Dessa conta se excluía a 
hidroeletricidade, cujas barragens originam considerável impacto ambien-
tal. (...) Agora que os riscos da mudança do clima e a queda vertiginosa dos 
preços das energias eólica e fotovoltaica as impõem como opção incontor-
nável, o governo federal quer fazer parecer que adotou objetivos ambicio-
sos – quando se propõe somente a tentar acertar o passo com setores que 
já andam pelas próprias pernas. (ENERGIA, 2015).
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Segundo dados do Instituto Verificador de Circulação, a Folha de S. Paulo 
foi o jornal de maior circulação no Brasil no primeiro quadrimestre de 2015. 
Fundado em 19 de fevereiro de 1921 e considerado um dos periódicos mais 
influentes do país, a Folha de S. Paulo possui uma editoria de meio ambiente 
pouco ativa, fato que prejudica o agendamento jornalístico do setor.

Vale salientar que a participação de uma editoria ambiental mais ativa no 
jornal não implicaria necessariamente que essas reportagens tivessem sido 
expandidas para ganhar um contexto ecológico. Acredita -se, no entanto, 
que seria maior a possibilidade que o meio ambiente houvesse sido inserido 
como parte da cobertura ou, ainda, que houvesse sido escrita uma matéria 
vinculada sobre os impactos ambientais do uso de energia alternativa, por 
exemplo.

Visto que o Brasil é considerado protagonista internacional na área am-
biental, possui importantes reservas florestais, tem mais de 90% de sua ma-
triz de energia elétrica baseada em fontes alternativas, possui aquíferos re-
presentativos em termos globais, e é diretamente afetado pelas mudanças 
climáticas, é, no mínimo, estranho que um dos jornais mais representativos 
do país não possua uma editoria de meio ambiente mais ativa. A ausência 
da atuação da editoria fica bastante evidente nas coberturas analisadas. Per-
cebe-se que o agendamento jornalístico ambiental é dominado por esferas 
econômicas e políticas que são consolidadas na publicação.
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Hohlfeldt (2001) explica a necessidade do agendamento:

Numa sociedade urbana complexa, temos necessidade da mediação dos 
meios de comunicação: não podemos ser testemunhas oculares das deci-
sões do Palácio do Planalto ou do Congresso Nacional, ainda que, eventu-
almente, numa pequena comunidade, possamos assistir a uma reunião que 
culmine em determinada decisão por parte do prefeito, chefe do Executivo 
municipal daquela comuna (...). Portanto, dependendo da mídia, sofremos 
influência, não a curto, mas a médio e longo prazos, não nos impondo con-
ceitos, mas incluindo em nossas preocupações certos temas que, de outro 
modo, não chegariam a nosso conhecimento e, muito menos, tornar-se- 
iam temas de nossa agenda. (HOHLFELDT, 2001, pp. 192-193).

A ausência sentida do agendamento jornalístico ambiental é prejudicial. 
A partir da análise da cobertura atual, o vácuo deixado pelos meios comuni-
cacionais tem impactos imediatos, mas também irá repercutir pela falta de 
esclarecimento no médio e no longo prazo, como prevê a hipótese do agen-
damento jornalístico. O silêncio sobre o meio ambiente abre espaço para a 
realização de ações danosas contra o ecossistema, visto que a consciência 
ambiental da sociedade carece de formação mais sólida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jornalismo ambiental é um campo em desenvolvimento. O surgimen-
to da especialização, no final da década de 1960, ocorreu paralelamente 
ao crescimento do interesse internacional pelo tema. Desde então, a pauta 
jornalística vem buscando espaço nos meios de comunicação e, consequen-
temente, na agenda pública. De acordo com a hipótese de agendamento, 
a imprensa é capaz de influenciar a formação da pauta pública no médio e 
no longo prazo. O agendamento jornalístico ambiental, entretanto, continua 
incipiente e acaba sendo suprimido por setores mais estabelecidos.

Quando os vazios são deixados pelo agendamento ambiental, outras 
editorias utilizam o espaço, dando às pautas características distintas. O de-
bate sobre meio ambiente e a formação da agenda pública ficam, portanto, 
prejudicados. As ausências definem a realidade contemporânea, enquanto 
discurso do estamento hegemônico, enquanto a informação produzida a 
partir de interesses produz e consolida desigualdades.

No Brasil, há um impasse entre o nível do agendamento jornalístico am-
biental e o protagonismo que o país possui na agenda internacional nessa 
área. O exemplo visto na breve análise da cobertura sobre energia alternati-
va no jornal Folha de S. Paulo, uma das publicações brasileiras mais impor-
tantes, demonstra como a temática ecológica é tratada de forma secundária 



Título da Obra

214

Capa

Sumário

Autor

eLivre

no país. Fica evidente que a temática político-econômica prevalece sobre a 
ambiental.

A falha no agendamento jornalístico ambiental afeta os rumos da so-
ciedade. O silenciamento e as distorções minimizam a causa ecológica e os 
impactos dessa subordinação, que serão refletidos nas gerações futuras. A 
consciência da responsabilidade social do jornalista torna-se imprescindível 
num conjuntura de luta por reconhecimento e por consolidação da impor-
tância da temática ambiental. Nesse contexto, fica claro que para atuar po-
sitivamente na sociedade e, consequentemente, no meio ambiente, as prio-
ridades do agendamento jornalístico precisam ser mudadas.
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A CULTURA LATINO-AMERICANA NO CADERNO 2  
DO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO

Leandro TRAVASSOS56

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como intuito investigar, durante os meses de se-
tembro, outubro e novembro de 2011, a presença e a representação da cul-
tura latino-americana no Caderno 2, suplemento cultural do jornal Estado de 
São Paulo, mais conhecido como Estadão. O recorte temporal faz parte de 
um estudo dividido em três períodos (de 2000 a 2015), que servirá de base 
para a dissertação A representação da cultura latino-americana nos suple-
mentos culturais da grande imprensa brasileira, a ser defendida em 2016 no 
Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.

De antemão, destaca-se que no breve levantamento é notório a baixa 
incidência de matérias publicadas sobre as expressões culturais dos países 

56 Formado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela UFRN e mestrando do Programa de Pós-gradua-
ção em Estudos da Mídia – PPgEM/UFRN. E-mail: lwptravassos_jornalismo@outlook.com.
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vizinhos, revelando, dessa forma, o tipo de cobertura do diário brasileiro e a 
relevância dada aos assuntos culturais desses países.

Embora o Brasil seja considerado como parte integrante da América La-
tina, seu interesse pela região ainda é tomado pela apatia e desinteresse. 
Os temas latino-americanos comumente são engavetados para dar lugar a 
destaques de culturas hegemônicas. O motivo poderia estar em que essas 
literaturas têm maior prestígio e espaço na imprensa das nações hegemôni-
cas, particularmente nos Estados Unidos.

Para Barbosa (2005), a América Latina “só sai do limbo do noticiário em 
situações de excepcionalidade: tragédias, golpes de Estado, violência, abuso 
de poder, desastres naturais, ou seja, em todas as que reforçam o caráter de 
periferia”.

Esse tipo de abordagem dos impressos brasileiros atrelado ao modelo de 
jornalismo importado dos norte-americanos acaba por incutir uma concepção 
alheia da cultura e da história da América Latina, muitas vezes distorcida da 
realidade e longe da importância que a região representa em sua totalidade.

A partir da análise, busca-se instigar o leitor a visualizar claramente os 
elementos que envolvem a problemática e propor uma leitura reflexiva so-
bre realidade latino-americana que também diz a cada um dos brasileiros, 
diga-se de passagem, considerados também latino-americanos.
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DA CULTURA

O conceito de cultura não é unânime. Para o sociólogo francês Edgar 
Morin (1998), o termo traz, em seu significado, a ambiguidade. “Cultura: fal-
sa evidência, palavra que parece una, estável, firme, ao passo que é a pala-
vra-armadilha, oca, sonífera, minada, dupla, traidora.” (MORIN, 1998, p. 125).

Santos (2006) faz uma reflexão sobre o conceito de cultura, sem, no en-
tanto, apresentar uma definição única. Pelo contrário, ele apresenta uma 
definição ainda mais ampla:

Cultura é uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. 
Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, como, 
por exemplo, se poderia dizer da arte. Não é apenas uma parte da vida so-
cial como, por exemplo, se poderia falar da religião. Não se pode dizer que 
cultura seja algo independente da vida social, algo que nada tenha a ver 
com a realidade onde existe. (SANTOS, 2006, p. 44).

Canclini também compartilha desse pensamento ao colocar a cultura 
como um instrumento de desenvolvimento político e social. Segundo o au-
tor (1987, p. 25), é possível ver a cultura “como parte de la socialización de 
las clases y los grupos en la formación de las concepciones políticas y en el 
estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo”.
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Benitez (1989, p. 41) relaciona a cultura aos valores “materiais” e “espi-
rituais” cultivados ao longo do curso da história dos povos: “O desenvolvi-
mento desses valores materiais e espirituais está vinculado às circunstâncias 
econômicas, sociais, políticas e tecnológicas.”.

Nessa perspectiva, um dos instrumentos que contribuem considera-
velmente para a promoção do desenvolvimento cultural dos povos são os 
meios de comunicação. São eles os responsáveis por relatar o que acontece 
no mundo e promover as diversas culturas.

Na realidade, cultura e comunicação são dois termos que se interpenetram 
desde o surgimento dos primeiros meios de comunicação social. Apesar da 
existência de outros agentes mediadores e transmissores de cultura, como 
a Educação ou a Família, é inegável o poder que os media exercem sobre 
um número elevado de indivíduos. (SILVA, 2006, p. 3).

No entanto, ao passo que os meios de comunicação são agentes cultu-
rais, são eles que também transformam a cultura em mercadoria. Segun-
do Jameson (2001, p. 73), “a cultura tornou-se profundamente econômica, 
igualmente orientada para a produção de mercadorias”. A ideia de uma “In-
dústria Cultural” foi trazida por Adorno e Horkheimer (1985) ao refletirem 
sobre o caráter mercantil que a cultura assumiu frente ao capitalismo no sé-
culo XX. “A cultura é uma mercadoria paradoxa. Ela está tão completamente 
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submetida a lei da troca que não é mais trocada. Ela se confunde tão cega-
mente com o uso que não se pode mais usá-la. É por isso que ela se funde 
com a publicidade.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 121).

Bolognesi (1996, p. 83) fala também desse caráter mercadológico da cul-
tura ao afirmar que tanto a arte quanto a cultura estão atreladas à “ativi-
dade de exploração e expansão do capital”, além de participarem do “uni-
verso simbólico como um dos mecanismos privilegiados de sedimentação 
do imaginário dominante”. Essa hegemonia é exercida principalmente pelos 
meios de informação e da cultura de massas que têm a tendência de “mer-
cantilizar” a produção cultural, a “massificar a arte e a literatura” por meio de 
variados suportes, tirando a “autonomia dos campos culturais” (CANCLINI, 
2008, p. 20).

Cabe, nesse contexto de cultura como mercadoria, situar como a cultu-
ra latino-americana é difundida pelo Caderno 2, visto a importância que o 
mesmo assume na disseminação de assuntos culturais.
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O CONSUMO DA CULTURA NA AMÉRICA LATINA

Uma pesquisa da Organização dos Estados Ibero-americanos, divulgada 
em 201357, revelou que o acesso, a qualidade e a oferta de cultura neste sécu-
lo cresceram na América Latina, mesmo com o baixo investimento por parte 
dos governos no campo cultural. A pesquisa realizada com 1.200 pessoas 
por país revelou que hábitos como ouvir música, assistir a vídeos e ler são 
as práticas favoritas dos latino-americanos, razão explicada principalmente 
pela questão da gratuidade e fácil acesso. Embora o acesso à cultura tenha 
aumentado nos 20 países pesquisados de língua espanhola, mais o Brasil, na 
contramão, a média do Produto Interno Bruto (PIB) dedicada à cultura está 
abaixo de 0,5%.

O estudo mostrou que, no quesito cinema, 65% dos latino-americanos 
disseram não ter ido ao cinema no último ano; quanto à música, seis em cada 
dez latino-americanos escutam música gravada. Com relação aos livros, 45% 
dos entrevistados reconhece que não lê nunca ou quase nunca por motivos 
profissionais ou educativos.

Em relação aos meios de comunicação, os latino-americanos costumam 
dedicar uma média de 3,5 horas por dia à televisão e 3,7 horas a mais nos 

57 Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013. Disponível em <http://ep00.epimg.net/descarga-
bles/2014/09/17/5930e8fa eef75f360abe6b0cbfdb4340.pdf>. Acesso em 28 out. 2015. 
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finais de semana. Em relação à rádio, em média são dedicadas 3,9 horas di-
árias de segunda-feira a sexta-feira, e a leitura de jornais se realiza em 3,7 
dias por semana.

E, por último, em relação ao acesso à Internet e às redes sociais, o estu-
do mostrou que grande parte da população acima de 51 anos (80%) nunca 
usou e-mail ou internet, contra 57% das pessoas com idades entre 31 anos 
e 50 anos, e 33% dos mais jovens. O Facebook é a rede social mais usada em 
todos os países (38%), seguida pelo YouTube (21%).

O levantamento da Organização dos Estados Ibero-americanos só vem 
retratar uma realidade de carência no campo cultural na América Latina, em-
bora a demanda seja grande. Esse quadro só não é mais crítico pelo cresci-
mento exponencial da internet na região. Um dos motivos para a carência 
estaria na falta de políticas culturais e não no desinteresse da população 
desses países pela cultura, uma vez que, como bem destacou a publicação 
online58 do dia 17 de setembro de 2014 do EL PAÌS, “A América Latina tem 
fome de cultura”.

No campo da produção cultural, a América Latina sofre o efeito “am-
nesia”. Ainda hoje, a região é estigmatizada como cultura menor. Segundo 
Amaral (2006, pp. 37-38), a produção latino-americana existe apenas como 

58 ÁLVAREZ, P.; LAFUENTE, J. A América Latina tem fome de cultura. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/bra-
sil/2014/09/17/cultura/141098 1112_655895.html>. Acesso em 28 out. 2015. 
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uma “expressão exótica, mágica e fantástica”, pouco, ou nada, comparada à 
arte erudita produzida nos meios artísticos metropolitanos, sendo, por isso, 
relegada ao ostracismo. Os meios de comunicação brasileiros, em geral, ten-
dem a propalar esses estereótipos subjugando a produção cultural latino-a-
mericana à subalternidade.

A IMPRENSA BRASILEIRA E A AMÉRICA LATINA

A relação do Brasil com o restante da América Latina é marcada pela apa-
tia e desinteresse, evidenciados principalmente pela forma como a imprensa 
brasileira aborda os temas pertinentes aos latino-americanos, comumente 
engavetados para dar lugar de destaques a culturas consideradas de maior 
expressão, como a norte-americana e europeia. O motivo poderia estar no 
fato de que essas literaturas têm maior prestígio e espaço na imprensa das 
nações ditas desenvolvidas.

Essa abordagem da imprensa brasileira tem a ver com o modelo de jor-
nalismo praticado aqui, que nada mais é que a cópia do norte-americano. 
Modelo mercantilista que concebe uma reprodução alheia da cultura e da 
história da América Latina e impede a integração cultural dos seus povos.
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A imprensa brasileira, de forma geral, tematiza uns em função de ou-
tros, “demonstrando o caráter condicionado e convergente dos discursos 
contemporâneos, com vistas à formação de uma imaginação consensual 
que propicie a manutenção do equilíbrio cognitivo” (COSTA E TRAVASSOS, 
2012, p. 14). Por exemplo, nomes como de Alfonso Reyes, Beatriz Sarlo, Nelly 
Richard, Nestor García Canclini, entre muitos outros, têm reconhecimento 
mundial, mas sem muita ou nenhuma tradição na imprensa brasileira, quan-
do não raro notas esporádicas sobre os mesmos.

Nesse panorama, faz-se necessário um estudo ainda mais aprofundado 
para entender as motivações da imprensa brasileira em ignorar ou virar a 
face aos países vizinhos, mesmo compartilhando de muitos ideários comuns.

O PAPEL DOS CADERNOS CULTURAIS

Os cadernos culturais, mais conhecidos como segundos cadernos ou su-
plementos Culturais, são assim chamados por representarem menor impor-
tância do que outras editorias dentro do jornal. No entanto, essa ideia é 
contestada por Piza (2009), ao afirmar que os cadernos culturais são os mais 
lidos, de onde os leitores muitas das vezes extraem suas “referências afeti-
vas” e suas “ fontes cativas” com a publicação. “Capazes de estabelecer um 
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vínculo afetivo com o leitor, que passa a dialogar com os colunistas, os su-
plementos e cadernos culturais dos veículos impressos sempre representa-
ram o espaço da ousadia gráfica e da experimentação da linguagem.” (BAR-
RETO, 2009, p. 66).

Os cadernos culturais, em geral, focam sua abordagem editorial em as-
suntos considerados mais leves. Contudo, “o chamado jornalismo cultural 
de hoje, sobretudo aquele praticado pela ‘grande imprensa’, resume-se a 
reportar, divulgar e analisar (superficialmente) produtos culturais” (ROSA, 
2013, p. 69).

O QUE DIZ CADERNO 2 SOBRE A CULTURA 
LATINO-AMERICANA

Um dos jornais mais antigos do país, O Estado de São Paulo é, em es-
sência, um jornal conservador que mantém como característica principal a 
informação, buscando, sempre que possível, trabalhá-la de forma precisa e 
extensa, procurando oferecer ao seu leitor um horizonte amplo acerca dos 
temas sobre os quais trata diariamente.

Ao lado da informação, encontramos a opinião, também valorizada pelo 
veículo com espaço bem definido e bem ocupado em todo o jornal. Invaria-
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velmente, encontramos um artigo ou comentário logo ao lado de uma gran-
de reportagem, tratando exatamente do objeto da reportagem. O recurso é 
utilizado com o intuito de fornecer ao leitor um panorama que vai além da 
informação e da opinião, e que cria contextos para uma interpretação do 
interlocutor.

O Caderno 2, o caderno cultural do jornal Estado de São Paulo, surgiu em 
1986, representando um marco do jornalismo cultural brasileiro. O objetivo 
do caderno era fazer jornal com estilo de revista diária, com informação so-
bre artes, variedades, cultura, lazer e comportamento.

E é esse caderno cultural que servirá de suporte para nossa análise com 
objetivo de entender como a cultura latino-americana é abordada e com 
que frequência aparece em suas publicações. Para nossa análise, separamos 
os meses de setembro a novembro de 2011. A escolha do período é apenas 
um recorte temporal de um estudo mais amplo que se estende do ano 2000 
a 2015, que será apresentado posteriormente.

Na nossa pesquisa, incluímos também a publicação do caderno Sabático, 
lançado em março de 2010, com a proposta de recriar o suplemento chama-
do Cultura. O Sabático era voltado para literatura e para o mercado editorial. 
Além do sabático, serão contemplados também o Caderno 2 + música, pu-
blicado aos sábados, e o Caderno 2 Domingo, publicado aos domingos.
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Durante os três meses pesquisados, o total de referências à América Latina 
somaram 59 (cinquenta e nove) publicações, entre notas, matérias, ensaios e 
críticas. As categorias encontradas em assuntos específicos mantiveram um 
padrão de conteúdo: artes visuais, cinema, literatura, música e teatro como 
observada na tabela abaixo.

Tabela 01: Compilação das categorias encontradas nas 59 publicações sobre cultura latino-americana.

PUBLICAÇÕES 
ASSUNTO SETEMBRO 

2011
OUTUBRO 

2011
NOVEMBRO 

2011 TOTAL
Cinema 5 5 4 14

Artes Visuais 5 1 5 11
Literatura 8 7 9 24
Música 3 4 2 9
Teatro 0 0 1 1
Total 21 17 21 59

No mês de setembro, o Caderno 2 fez referência à cultura latino-ameri-
cana 21 (vinte e uma) vezes. Com destaque maior para a Literatura, com 8 
(oito) publicações, seguida do cinema e artes visuais, cada uma com 5 (cin-
co) publicações, e somente três referências para música.

Durante o mês de setembro, como foi dito, prevaleceu a literatura. Nele, 
duas capas merecem destaque (Figura 01). A primeira do dia 6 de setembro, 
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que abriu espaço para a divulgação das Bienais de Setembro, onde destacou 
a importância das artes brasileira e latino-americana. Essa capa, no entanto, 
tinha enfoque meramente de divulgação, sem se aprofundar no assunto.

Por outro lado, a capa do Caderno Sabático do dia 17 de setembro abriu 
um espaço privilegiado para o escritor mexicano Carlos Fuentes com o títu-
lo “Expressão do Romance”. A publicação dedicada ao escritor reservou es-
paço para a análise do seu livro La Grand Novela Latinoamericana, no qual 
o escritor discursou sobre o gênero que se tornou um marco da moderna 
literatura.

Figura 01: Capas de setembro com destaque para a literatura latino-americana.
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No mês de outubro, a quantidade de matérias teve uma queda signifi-
cativa. Foram 17 (dezessete) publicações com referências à América Latina. 
Desse total, como no mês de setembro, o tema literatura predominou com 
7 (sete) referências, seguido pelo cinema (5), música (4) e apenas uma refe-
rência para artes visuais.

A única publicação de capa com destaque para a cultura latino-america-
na foi a do dia primeiro, com o título Buena Vista Social Reggae (Figura 02). 
A publicação traz o resultado do trabalho do produtor musical brasileiro BiD 
que resultou na gravação do CD Bambas 2, onde mistura o reggae jamaica-
no com os ritmos nordestinos. Essa publicação é rica em informações, con-
tando, inclusive, com infográficos que ilustram a matéria.

Figura 02: Capa do mês de outubro que priorizou a música latino-americana.
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No último mês pesquisado, novembro, a quantidade de matérias foi a 
mesma de setembro, 21 (vinte e uma) publicações. E mais uma vez o tema 
literatura foi predominante. Dessa vez, a literatura teve 9 (nove) publicações, 
seguida pelas artes visuais, com 5 (cinco), 4 (quatro) de cinema, 2 (duas) de 
música e, pela primeira vez, aparece referência ao teatro, com 1 (uma) pu-
blicação.

A publicação do dia 18 (dezoito) de novembro traz em sua capa o título 
O Peso da Ausência”, dedicada ao escritor chileno Antonio Skármeta, onde 
fala de seu romance Um Pai de Cinema, sobre as questões da paternidade 
(Figura 03).

Figura 03: Mais uma capa de destaque para a literatura, referente ao mês de novembro.
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Como observado, a cultura latino-americana no Caderno 2, do jornal Es-
tado de São Paulo, passa longe de uma visibilidade concreta, pelo contrário, 
se confirma uma realidade gritante que o levantamento de dados corrobo-
rou. Embora o período pesquisado tenha sido breve e a quantidade de ma-
térias seja aparentemente grande, o conteúdo delas não passa de pequenas 
notas esporádicas, sem informações aprofundadas.

Segundo Wolf (2009), o Newsmaking estuda o processo de produção de 
uma notícia, sendo os valores/notícia componentes da noticiabilidade, defi-
nida como o conjunto de elementos através dos quais o órgão informativo 
controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, dentre os quais há 
que selecionar as notícias. Em se tratando do Caderno 2, esse agendamento 
se traduz no silenciamento que se faz perceber nas entrelinhas do discurso 
jornalístico sobre a comunidade latino-americana e se materializa na pouca 
ocorrência de assuntos relacionados com eles no caderno cultural no perío-
do pesquisado.

Não obstante, os editores de cultura esquecem, por exemplo, que a li-
teratura hispano-americana conta com cinco prêmios Nobel, enquanto o 
idioma português apenas um (José Saramago), e o Brasil, nenhum. E, dada 
a importância do prêmio Nobel, é comum ser pautado pela imprensa – ou 
ao menos se espera isso. A despeito dos ramos interpretativos que surgiram 
a partir dos números da pesquisa quantitativa, as conclusões mais pontuais 
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são no sentido de que a imprensa brasileira reproduz uma ordenação noti-
ciosa de viés dependente ou mesmo colonizada. Para Lima (2014, p. 23), a 
apropriação do Caderno 2 é “pautada pela visão cosmopolita e ‘antenada’ 
com o mercado de consumo”, apresentando-se “menos preocupada com os 
autores latino-americanos e com seu potencial de fazer frente à industrial 
cultural”.

Essa ideia ganha uma explicação embasada na propensão da imprensa 
brasileira em obedecer aos ditames noticiosos dos países centrais. Não obs-
tante, na imprensa, tematizam-se uns em relação com os outros, demons-
trando o caráter condicionado e convergente dos discursos contemporâ-
neos, com vistas à formação de uma imaginação consensual que propicie a 
manutenção do equilíbrio cognitivo. De forma geral, “o discurso da América 
Latina ainda é influenciado pela lógica do subdesenvolvimento, que vê a 
arte produzida na região como uma cópia” (LIMA, 2014, p. 27).

O discurso da mídia hegemônica que reforça a manutenção da estrutura 
monopolista, no entanto, pode e deve ser combatido no intuito de promover 
uma nova consciência sobre a América Latina. Para Martín-Barbero (1989), é 
preciso colocar a cultura no centro do cenário político e social de discussão, 
uma vez que “a informação e a cultura, não estão e não podem ser isolados 
um do outro” (BENITEZ, 1989). Essa abertura para novos diálogos possibilita 
o debate para o enfrentamento de novos problemas,
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Em que o redefinido é tanto o sentido da cultura quanto a da política, 
onde a problemática da comunicação entra não somente a titulo temático 
e quantitativo – os enormes interesses econômicos que movem as empre-
sas de comunicação – como também qualitativo: na redefinição da cultura 
a chave é a compreensão de sua natureza comunicativa, isto é, seu caráter 
de processo produtor de significações e não de mera circulação de infor-
mações e portanto, no qual o receptor não é o mero decodificador que o 
emissor colocou na mensagem, mas também um produtor. (MARTÍN-BAR-
BERO, 1989, p. 86).

Somente assim, a imprensa brasileira seria capaz de valorizar a cultura la-
tino-americana sem lhe atribuir um papel de sub-representação e criar uma 
nova percepção estética, histórica, e simbólica da região, bem como uma 
nova recepção da imagem da América Latina e de seus movimentos socio-
culturais.
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A CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE NO TELEJORNAL  
POLICIAL CIDADE ALERTA

Mariana Fonseca CAVALCANTI59

INTRODUÇÃO

A criminalização do adolescente nos telejornais policiais é um tema que 
merece discussão pelo fato como o ato infracional é propagado, mais parti-
cularmente no que diz respeito à transmissão exaustiva de notícias sobre os 
atos infracionais cometidos por adolescentes e consequente defesa do ar-
gumento da punição através da redução da idade penal. Vale lembrar que a 
proposta da redução da idade penal foi aprovada recentemente na Câmara 
dos Deputados, ao considerar os adolescentes responsáveis pelo aumento 
da violência. Em uma das audiências públicas realizadas na Câmara para dis-
cutir esse tipo de proposta, âncoras de telejornal policial como Marcelo Re-
zende e Luiz Datena, foram convidados a contribuírem com o debate. Para 

59 Mestranda do programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPgPsi/
UFRN). Graduada em Psicologia pela Universidade Tiradentes – UNIT. Pesquisadora junto ao Grupo de Pesquisa Marxismo e 
Educação - GPME da UFRN. E-mail: marianafonsecavalcanti@gmail.com. 
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justificar esse convite, alegou-se o caráter de “especialistas em violência” e a 
responsabilidade na formação da opinião pública.

Diante disso, pretende-se discutir a criminalização do adolescente no 
telejornal policial Cidade Alerta, que é o terceiro telejornal mais assistido no 
Brasil, segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope (2014). Inicialmente se-
rão abordadas as fases do desenvolvimento da televisão no Brasil e o con-
texto em que esse tipo de telejornal surge. Em seguida, serão destacados os 
elementos que compõem o telejornal policial, bem como a problematização 
da criminalização do adolescente no telejornal Cidade Alerta.

A TELEVISÃO NO BRASIL

O autor Sérgio Mattos (2002), em seu livro intitulado A história da tele-
visão brasileira – uma visão econômica, social e política, destaca as fases de 
desenvolvimento da televisão no Brasil considerando o contexto socioeco-
nômico e cultural. Na fase denominada elitista da TV, durante 1950-1964, 
apenas a elite tinha acesso à compra dos aparelhos de TV devido ao alto 
custo no mercado. O autor usa a expressão “brinquedo de luxo das elites” (p. 
145) do país para exemplificar o acesso restrito a esses aparelhos, sobretudo 
nos dois primeiros anos de sua implantação. Na época, o custo de uma TV 
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equivalia ao valor um pouco menor que o de um carro.
Com a instalação de aparelhos de televisão nas praças e com uma cam-

panha publicitária voltada a estimular a compra desses equipamentos, num 
momento em que o Brasil vivia a fase monopolista do capitalismo, o aces-
so à televisão deixou de ser estritamente elitista. Esse cenário favoreceu a 
transmissão na TV Tupi da primeira telenovela, em 1951, intitulada Sua vida 
Me Pertence, que ia ao ar duas vezes por semana devido às condições ain-
da precárias da sua produção. Já o primeiro telejornal da televisão brasileira 
que foi ao ar, em 1954, detinha o nome do seu patrocinador: Repórter Esso.

Ingressou-se, assim, na chamada fase populista da televisão, mais espe-
cificamente durante os anos 1964-1975. Naquele período, o golpe militar 
afetava diretamente os meios de comunicação, que se submeteram ao con-
trole da censura. A autorização das concessões por parte do governo seguia 
o rumo esperado: a permissão era dada aos canais que o apoiavam. Desse 
modo, o governo exercia controle direto nos meios de comunicação, crian-
do, inclusive, agências reguladoras, como foi o caso do Ministério da Comu-
nicação, cujo objetivo era intervir no conteúdo veiculado sob a justificativa 
de que realizava apenas um controle técnico.

Esse período foi marcado também pelo ideal de desenvolvimento econô-
mico do governo militar, que investia na industrialização baseada no capital 
externo e na tecnologia importada. Os meios de comunicação tornavam-se, 
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assim, um dos principais difusores da produção de bens, enquanto a tele-
visão tornou-se o símbolo do desenvolvimento e da modernização do país. 
Por conta disso, houve aumento da produção de aparelhos de televisão e a 
queda no valor do produto, atraindo a compra desses aparelhos. Para con-
quistar a nova audiência que se formava devido às classes populares terem 
alcançado o poder de compra dos aparelhos de televisão, os conteúdos das 
programações também tornaram-se populares, priorizando o entretenimen-
to por meio dos shows de auditórios e das telenovelas. Ainda nesse período, 
foi construída a Rede Nacional de Televisão, da Embratel, que proporcionou 
o suporte necessário para que os programas alcançassem grande parte do 
território nacional.

Na fase seguinte, entre 1975-1985, o acesso aos aparelhos foi cada vez 
mais facilitado com a queda dos valores do produto devido ao desenvol-
vimento tecnológico. Nesse período, o censo nacional constatou que, em 
1980, 55% das residências possuíam aparelhos de televisão. As telenovelas 
eram as responsáveis por boa parte das programações e arregimentavam 
grandes massas, principalmente com o incentivo do governo à nacionali-
zação dos programas. O final desse período é marcado pela suspensão da 
censura prévia aos noticiários e à programação da televisão. Além disso, a 
campanha política pelas eleições diretas marcam também essa etapa, dando 
início à fase seguinte de transição e expansão nacional, entre 1985-1990.
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A Nova República passa a utilizar a mídia de forma semelhante ao regime 
militar, com a finalidade de obter respaldo popular. Nessa fase, as princi-
pais mudanças que marcam o setor da comunicação referem-se sobretudo 
à promulgação da nova Constituição e nela passa a constar no Capítulo V, 
o texto específico sobre a Comunicação Social. A legislação então impede a 
restrição da manifestação do pensamento, além de vedar, totalmente, a cen-
sura, o monopólio/oligopólio dos meios de comunicação. Ainda são estabe-
lecidas normas que regulamentam a programação das emissoras de rádio 
e televisão, que devem priorizar programas com finalidades educativas que 
promovam a cultura regional e nacional. Na nova Carta, também constam as 
normas às concessões, permissões e autorizações para utilização de canais 
de rádio ou televisão. Apesar dessas preconizações, houve um número alto 
de concessões realizadas pelo governo.

A fase seguinte, entre 1990 -2000, denominada de “fase da globalização e 
da TV paga” (MATTOS, 2002, p. 150), foi marcada pela busca da modernida-
de e redemocratização do país. Durante esse período, a televisão buscou se 
adaptar às novas exigências do mercado, além de terem sido estabelecidas 
pelo governo, as condições para o desenvolvimento da TV por assinatura no 
país. Paralelamente, devido ao Plano Real, a população de baixa renda passa 
a ter acesso à compra de aparelhos. Essa é a fase em que ocorre uma série 
de transformações na programação a fim de alcançar a audiência formada 
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por outras classes.

Em resumo, pode-se afirmar que na última década do século passado a 
nossa televisão sofreu novas transformações, com a TV por assinatura exer-
cendo um papel decisivo na mudança do perfil deste veículo. Com o sucesso 
do Plano Real, as camadas mais pobres da população aumentaram o poder 
aquisitivo, podendo adquirir inúmeros novos televisores, o que fez crescer 
a audiência das classes C, D e E. Essa nova audiência acirrou a briga entre 
as redes de TV aberta, principalmente pelo fato de terem perdido grande 
parte da audiência das classes A e B, que passaram a compor a audiência 
dos canais por assinatura. (MATTOS, 2002, p. 150).

É nesse cenário de acesso aos aparelhos de televisão por classes mais 
populares, que o telejornal policial se insere na programação das principais 
emissoras de televisão aberta. No entanto, é válido ressaltar que a temática 
da violência já era explorada pelo jornalismo impresso e por outros telejor-
nais, porém a cobertura policial fazia parte, de modo mais restrito, ao quadro 
de programas ou jornais mais generalistas. É apenas com o telejornal poli-
cial que a temática da violência se torna central e é abordada de forma es-
tritamente sensacionalista e com apelo emocional exacerbado (CAMPELLO, 
2008).

Ainda de acordo com Campello (2008), o telejornal policial surge em 
oposição ao modelo hegemônico de jornalismo da época da ditadura, que 
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omitia a violência e a desigualdade social do Brasil. A pobreza e a miséria 
não eram contempladas na programação das emissoras e a representação 
social do país idealizado era veiculado de forma predominante.

Bentes (1994) aponta que devido à censura, durante o regime militar, o 
jornalismo ocultava a realidade social e, por isso, havia um descompasso 
entre o real e a imagem que se defendia na televisão de um país sem violên-
cia (repressão, atentados, sequestros, tortura). O telejornal então surge com 
a finalidade de explorar a temática da violência, dando visibilidade a casos 
ainda não resolvidos pela justiça, com o intuito de denunciar os poderes es-
tatais.

OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O TELEJORNAL POLICIAL

Ressalta-se que uma das primeiras experiências que marcam o advento e 
o formato do telejornal policial como conhecemos hoje, foi o programa Li-
nha Direta transmitido pela Rede Globo, que foi ao ar na sua primeira versão 
no dia 29 de março de 1990. Os crimes sem resolução e que ainda tramita-
vam na justiça eram reconstituídos através de simulações ao longo de todo 
o programa. Apresentado inicialmente pelo jornalista Hélio Costa, que logo 
deixou o programa para candidatar-se a governador de Minas Gerais no dia 
17 de maio de 1990, o programa retorna em 1999 devido à disputa pela au-



Título da Obra

245

Capa

Sumário

Autor

eLivre

diência das classes C, D e E e sob a apresentação de Marcelo Rezende. O Li-
nha Direta passa a utilizar estratégias para convocar a audiência que tomou 
outras proporções, estendendo-se para classes mais populares (CAMPELLO, 
2008).

O Linha Direta, que mistura jornalismo, dramaturgia e ficção na apresenta-
ção das notícias, tem nessas características as marcas mais forte do seu en-
dereçamento, o que auxilia na convocação da sua audiência para participar 
da “caçada”, “denúncia” e “punição” dos foragidos. A partir desta estratégia 
retórica o programa convoca a sua audiência por meio da criação de um 
discurso de verdade e faz com que ela interaja e tenha a sensação de que é 
ela quem decide punir os acusados e foragidos da justiça. (OLIVEIRA, 2008, 
p. 14).

O formato desse programa, e principalmente a função de denúncia e 
julgamento que pretendia exercer, serviu claramente como inspiração para 
o primeiro telejornal policial que foi estreado em 1991, no SBT. Foi o Aqui 
Agora, apresentado pelo repórter Gil Gomes, o telejornal policial que inau-
gurou uma nova forma de tratar os casos de violência, consolidando esse 
tipo de jornalismo ao ponto de contribuir para a disseminação do modelo 
em outras emissoras (ROMÃO, 2013).

O telejornal policial Aqui Agora se autodenominava “arma do povo”, “o 
telejornalismo vibrante que mostra a vida como ela é”. Debruçando-se so-
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bre crimes graves, sobretudo, os passionais, com o formato e linguagem 
inovadores, o Aqui Agora cobria inclusive tragédias ao vivo. Um exemplo 
polêmico desse tipo de cobertura ocorreu com uma jovem de 16 anos que 
ameaçava se jogar de um prédio e, ao visualizar o carro da equipe do Aqui 
Agora se aproximando para cobrir o caso, a menina decidiu se atirar. O caso 
rendeu um processo da família à emissora SBT, que foi obrigada a pagar 700 
salários mínimos (CAMPELLO, 2008).

Na visão do público, o programa era diferente de tudo o que já havia 
sido produzido pela televisão brasileira. Isso se deve ao fato do Aqui Agora 
misturar sensacionalismo, jornalismo e entretenimento. O telejornal ainda 
tinha a proposta de ser imediatista, com recortes ao vivo durante todo o 
programa (o próprio nome do telejornal já expressava esse caráter). Desse 
modo, o Aqui Agora60 alcançou altos índices de audiência, principalmente 
nos primeiros anos em que foi ao ar e foi referência para os demais telejor-
nais policiais, como foi o caso do Cidade Alerta e Brasil Urgente (OLIVEIRA, 
2011).

O Cidade Alerta61foi exibido pela primeira vez no final de 1995, pela Rede 
Record de Televisão. Apesar de várias fases e da troca de apresentadores-
-âncora, o jornal continua no ar com seu teor claramente sensacionalista e 
60 O Aqui Agora teve duas edições em 1992 e permaneceu no ar até 1997.

61 Na sua primeira fase, o programa foi transmitido entre 1995 e 2005. Logo voltou ar em 2011 e permanece até o presente
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espetacular de transmitir notícias sobre violência urbana.
A abertura do programa já antecipa ao telespectador o que ele vai en-

contrar no telejornal: tensão, rapidez e vigilância. A vinheta inicia com um 
voo rasante do helicóptero sob uma grande ano na grade de programação 
da Rede Record de Televisão.

metrópole com o trânsito engarrafado. Logo aparece uma motolink62com 
a equipe do telejornal pronta a cobrir as notícias com rapidez. Em seguida, 
aparece uma viatura da polícia em operação ao lado da motolink, sugerindo 
a agilidade do programa ao acompanhar o trabalho dos policiais. No final, 
o helicóptero reaparece apresentando a imagem panorâmica da metrópole. 
Desse modo, a vinheta cria um ar de vigilância e perseguição dos “crimino-
sos”, elementos centrais do Cidade Alerta (OLIVEIRA, 2011).

O âncora do Cidade Alerta atualmente é Marcelo Rezende, ex idealiza-
dor e apresentador do Linha Direta. Ao contrário do que acontecia no Linha 
Direta, cujo papel do âncora era apenas apresentar as notícias63, no Cidade 
Alerta o jornalista tem a possibilidade de expor comentários e posiciona-
mentos pessoais através do seu estilo de caça aos bandidos e postura firme. 
Resvalando-se da oratória, da expressão corporal e performance cênica ao 

62  Motocicletas equipadas com câmeras, microfones e links de transmissão que possibilitam aos repórteres passarem o 
menor tempo possível nos engarrafamentos.

63  Inclusive esta foi a justificativa de saída de Marcelo Rezende do referido programa.
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encenar gestos agressivos para demonstrar irritação com alguns fatos, Re-
zende dá ênfase aos seus comentários, mostrando-se indignado com pro-
blemas sociais. (OLIVEIRA, 2011; CAMPELLO, 2008).

O âncora do telejornal ainda se vale de uma linguagem verbal direta, 
incitante, com o uso gírias e apelo emocional, além de recorrer de forma 
acentuada ao uso de expressões adjetivadas, tais como: bandido, assassino, 
estuprador, criminoso, cretino, cara de pau, monstro, drogado, pervertido, 
entre outros adjetivos, durante a narração dos crimes que envolvem pessoas 
acusadas. Ao se reportar ao acusado como criminoso, ele antecipa um jul-
gamento que cabe às instituições judiciárias, se colocando no papel de juiz 
da sociedade e até mesmo do Estado, cuja função é disciplinar os desvios 
sociais.

O mediador, no momento em que apresenta um dos acusados no seu tele-
jornal, mostra-o já como culpado, mesmo antes dele ter sido julgado. Este 
tipo de relação se coloca como um problema entre o telejornal e a justiça, 
pois o programa realiza um julgamento virtual que, certamente, poderá in-
terferir nos resultados dos julgamentos nos tribunais reais. (OLIVEIRA, 2011, 
p. 133).

É desse modo que o âncora assume a função de juiz e doutrinador ao jul-
gar e defender seus posicionamentos, além de denunciar o próprio Estado. 
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Esse aspecto se torna mais evidente quando a justiça é criticada por não ser 
punitiva o suficiente, por exemplo quando é dito que o Brasil é um país im-
pune e até mesmo quando é afirmado que o próprio aparato jurídico con-
fere impunidade. Sobre esses elementos que constituem o telejornal policial 
Cidade Alerta, Oliveira (2011) aponta que fica clara a noção de quarto poder 
representada pelo telejornal que critica e se coloca acima da justiça.

Esse mesmo autor ainda sintetiza os elementos que compõem o Cidade 
Alerta em cinco aspectos, tais como: o enquadramento dados às matérias 
que privilegia o sensacionalismo e o apelo emocional; a cobertura dos fatos 
“ao vivo”; a performance cênica do mediador, que muitas vezes assume o 
papel de juiz ao sentenciar os criminosos; o pacto de vigilância e prestação 
de serviço com o telespectador; e, por último, como já mencionada, a noção 
de quarto poder, quando o âncora questiona o papel dos poderes públicos 
(OLIVEIRA, 2011).

Esse questionamento só é possível no telejornal policial devido ao for-
mato que permite que apresentador exponha comentários antes e depois 
de cada reportagem. Nesse formato jornalístico, facilmente são defendidas 
as opiniões dos apresentadores a respeito das reportagens transmitidas. Por 
meio do apelo emocional, do sofrimento das vítimas e da construção dramá-
tica e sensacionalista, o apresentador demarca seus posicionamentos ideo-
lógicos e políticos, tal como a defesa por penas mais duras e, até mesmo, a 
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pena de morte no Brasil (ROMÃO, 2013).

A CRIMINALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE NO  
TELEJORNAL CIDADE ALERTA

A defesa pelo encrudescimento da pena adquire contornos mais inten-
sos quando se trata de notícias de adolescentes que cometem atos infra-
cionais. Tais reportagens são recolocadas de forma exaustiva no telejornal, 
expondo claramente críticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
As críticas a essa legislação ocorrem devido ao caráter protecionista a po-
pulação infantojuvenil, que impede a mídia de divulgar nomes ou imagens 
de adolescentes que cometeram atos infracionais, além de garantir a esse 
sujeito medidas socioeducativas como forma de responsabilização pelo ato 
praticado e vedar qualquer ação que o coloque em constrangimento ou em 
dano físico e psíquico, mesmo quando se trata de adolescentes autores de 
atos infracionais.

Nesse sentido, o telejornal policial contribui para o descrédito no ECA, ao 
espetacularizar a violência, defendendo a criminalização dos adolescentes 
infratores e atribuindo a esses mesmos sujeitos os altos índices de violência. 
Expõe-se que os mesmos são “protegidos” pela lei e não respondem pelos 
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atos cometidos. É nesse cenário que é defendida a redução da maioridade 
penal como solução para a criminalidade juvenil (HAGE & ARAÚJO, 2013).

Segundo Arantes (2013), ao ocorrer um crime brutal que choca a opi-
nião pública e tem a participação de adolescentes, os veículos jornalísticos 
e midiáticos propagam exaustivamente o fato de forma descontextualizada. 
Em seu artigo, a autora menciona cartas de leitores enviadas aos jornais de 
grande circulação nacional, cujo conteúdo difunde a ideia de que a lei pro-
tege os adolescentes e que os direitos humanos servem apenas para defen-
dê-los.

A defesa pelo encarceramento cada vez mais cedo dos adolescentes, 
como forma de solucionar a violência, reduz esse fenômeno à esfera indi-
vidual, encobrindo as determinações históricas, políticas, econômicas e psi-
cossociais da violência. A mídia também contribui para esse entendimento 
ao espetacularizar o crime, tratado a partir de causas pessoais, não propor-
cionando o diálogo e a discussão sobre as multideterminações da violência 
(TEIXEIRA, 2013).

Ressalta-se que a espetacularização do ato infracional cometido por ado-
lescente hiperdimensiona o fato, o que faz com que haja apoio a medidas 
como a redução da idade penal simplesmente por “parecer” que os ado-
lescentes são os responsáveis pelo aumento da violência. Vale ressaltar que 
ao culpar os adolescentes pelo aumento da violência, a mídia não se baseia 
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em dados de pesquisas como os que apontam a Secretaria Nacional de Di-
reitos Humanos64: entre 2002 e 2011 os casos de homicídios cometidos por 
adolescentes reduziram de 14,9% para 8,4%; os casos de latrocínios também 
reduziram de 5,5% para 1,9%, bem como os de estupro, de 3,3% para 1%.

No entanto, esses dados são substituídos pela opinião do âncora do te-
lejornal policial ao culpabilizar o adolescente e clamar por medidas punitivas 
como solução para a criminalidade. O que ocorre e não é divulgado é um 
verdadeiro extermínio da juventude negra e pobre, o que coloca o adoles-
cente como vítima e não responsável pela violência. Sobre o extermínio des-
sa juventude, o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2014) aponta que o número 
de vítimas jovens negras aumentou 32,4% de 2012 para 2014. Não obstante, 
no discurso do âncora do telejornal policial não há “espaço” para esse tipo 
de denúncia, nem mesmo é mencionada essa realidade que é sofrida na pele 
por sujeitos que, sob a condição de pobreza, são considerados criminosos. 
Esse é o “lado da moeda” mascarado e não sensibiliza porque os jovens po-
bres negros não são considerados cidadãos de bem (ou bens).

O discurso autoritário e conservador incorporado por Marcelo Rezende exi-
bem certos hábitos e preconceitos deste espectador construído: do homem 

64  Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Atendimento Socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei: Levanta-
mento Nacional. Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseLevantamento2011.
pdf/view> Acesso em 2 out. 2015.

http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseLevantamento2011.pdf/view
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseLevantamento2011.pdf/view
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que se identifica com a “pena de morte” e banaliza os “direitos humanos”. 
“Todos deviam ir para a prisão perpétua” e “direitos humanos tem que ser 
para os humanos”, referindo-se aos “bandidos” (“não-humanos”), são de-
clarações de Marcelo Rezende que ilustram tal investida. (GOMES, 2003).

O que ocorre no telejornal policial Cidade Alerta, segundo Gomes (2003), 
é uma verdadeira “brincadeira de mocinho e bandido”, onde os herois con-
tam com um aparato técnico (helicóptero e motolinks) e o formato de bang 
bang65 do telejornal policial para capturar, julgar e condenar o bandido. O 
sujeito, que é evocado como cidadão de bem (ou herói), parece ser o homem 
branco, “pai de família” (como também é denominado) e de classe média. 
O telespectador (herói) aparentemente está mais interessado em “brincar” 
de “bandido e mocinho” do que na credibilidade ou mesmo na origem dos 
dados (fontes e versões) das informações. O contexto no qual o crime ou 
ato infracional ocorrem também não é importante nessa “brincadeira”. Des-
se modo, o Cidade Alerta oferece a oportunidade de brincar de polícia pela 
cidade enquanto arremata altos índices de audiência.

No entanto, a realidade social vai além de uma “brincadeira”. Ela é com-
plexa e difícil de ser abordada através de programas ou telejornais como os 
policiais que apresentam fatos isolados e descontextualizados, com a fina-
lidade de simplificar o acontecimento. Um exemplo disso é a forma como 
65  Formato pautado na perseguição constante do mocinho que, ao final, captura e pune o bandido.
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é retratada a violência urbana no Cidade Alerta, reduzida a perspectiva in-
dividual, ao mesmo tempo em que são desconsideradas as determinações 
sociais, históricas, econômicas e políticas. Em suma: são desconsideradas 
as complexidades da realidade social que determinam a violência. É o que 
ocorre no telejornal durante as reportagens sobre o ato infracional, logo es-
petacularizado e negado o contexto no qual ele foi cometido (CAMPELLO, 
2008; TEIXEIRA, 2013).

É importante ressaltar que os estudos sobre adolescentes autores de atos 
infracionais, consideram que os atos cometidos por adolescentes represen-
tam falhas nas políticas sociais básicas, no lazer, na escola, no Estado e na 
sociedade. Dessa forma, todos esses setores estão implicados na garantia 
de direitos, como afirma a psicóloga Ana Luiza Souza Castro em seu estudo, 
publicado em 2013.

Sousa et al. (2013), em seus estudo sobre O perfil de adolescentes au-
tores de atos infracionais atendidos pelo sistema socioeducativo de Goiás, 
concluíram que os mesmos tiveram uma inserção precoce no mercado de 
trabalho, pertencem a famílias de baixa renda, com a presença de pais no 
mercado informal, sem vínculos empregatícios. Destacou-se também a inci-
dência de evasão escolar e do uso de drogas entre os adolescentes. O tipo 
de infração predominante cometida pelos adolescentes atendidos referiu-se 
às infrações de cunho patrimonial, como roubos e furtos. Diante disso, foi 
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sublinhada que a raiz da violência e da criminalidade encontra-se na de-
sigualdade social, no baixo nível de escolaridade, somado ao baixo poder 
aquisitivo e dificuldade de acesso ao mercado de trabalho66.

Esses adolescentes representam uma parcela da população que é cha-
mada de “menor”, termo pejorativo, alvo de preconceito e estigma, utilizado 
por grupos sociais que insistem em encarcerar cada vez mais os jovens de 
periferias urbanas. São adolescentes com baixa escolaridade, em sua maio-
ria negros e pobres, inseridos em famílias culpabilizadas pelas condições 
de vida presentes em um país marcado pela desigualdade socioeconômica 
(LEMOS, 2013).

Esse cenário corrobora com a cultura punitiva e autoritária que se faz 
presente no país desde a colonização e escravidão. Essa cultura ainda é pro-
palada pela mídia sensacionalista e por políticos que propõem o aprisiona-
mento como solução para diminuir a violência, negligenciando a importância 
das políticas públicas na prevenção da criminalidade (CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA, 2013).

O Conselho Federal de Psicologia (2013) aponta ainda que o foco prin-
cipal da cultura punitiva é a população pobre e negra, em franca expressão 

66 Vale a pena chamar atenção para a observação de Sousa et al. (2009) a respeito das conclusões do seu estudo, tendo em 
vista que o mesmo não pretende associar pobreza e criminalidade, considerando-se que as infrações estão presentes nas 
mais diversas classes sociais, entretanto, os encaminhamentos jurídicos destinados aos infratores são diferenciados. 
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racista e com filtro de classe. Essa população o Estado pune duplamente, 
através da negação de direitos e o encarceramento. A seletividade do siste-
ma socioeducativo e prisional expressa claramente o alvo ou objetos a quem 
se dirigem os presídios e ou os ditos “estabelecimentos socioeducativos”.

Vale ressaltar ainda a pesquisa realizada pela Agência de Notícias dos 
Diretos da Infância (ANDI) e o Intervozes para identificar as violações de di-
reitos na mídia brasileira, que revelou que os principais tipos de violação de 
direitos praticados pelos telejornais policiais são: desrespeito à presunção 
de inocência; incitação ao crime, à violência, à desobediência às leis ou às 
decisões judiciárias; exposição indevida de pessoas e famílias; discurso de 
ódio e preconceito; identificação de adolescentes em conflito com a lei; vio-
lação do direito ao silêncio; tortura psicológica e tratamento desumano ou 
degradante (VARJÃO, 2015).

É preocupante o estímulo e a incitação à prática de crimes através da des-
crença nas funções judiciais e do estímulo a fazer “justiça com as próprias 
mãos”. É comum o incentivo a ações violentas da própria polícia e até mes-
mo aos parentes de vítimas ou membros de uma comunidade a matarem ou 
espancarem pessoa acusada de cometer infração. O que ocorre é a recor-
rência ao uso de forças policiais e pessoais para coibir a violência. Respon-
de-se na mesma “moeda”, ou até cometendo crimes mais graves. Foi o que 
ocorreu em São Luís do Maranhão em julho de 2015, quando Cleidenilson 
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Pereira da Silva, 29 anos, e um adolescente, tentaram assaltar uma loja, mas 
foram rendidos por um grupo de pessoas que passava próximo ao local. Os 
dois foram linchados pela população, Cleidenilson, amarrado ao poste, não 
resistiu aos espancamentos e morreu no local67.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O telejornal policial surge como uma estratégia das emissoras de televi-
são para alcançar audiência das classes populares, sobretudo numa fase em 
que foi estimulada a compra de aparelhos de televisão devido aos preços 
mais acessíveis. Desse modo, os telejornais entram para a grade de progra-
mação das emissoras valendo-se de uma linguagem mais popular e da apro-
ximação com o público, que possui interesse em acompanhar as operações 
policiais e assistir à violência sendo retratada de forma espetacular. Desde a 
vinheta do telejornal policial Cidade Alerta, até o formato do programa que 
possibilita a exposição de posicionamentos políticos e ideológicos, esse te-
lejornal convoca o público a perseguir, julgar e condenar os ditos criminosos.

Embora alguns autores como Bentes (1994) e Campello (2008) enfati-
zem a importância do telejornal policial em não ocultar as mazelas sociais, 
67 TAJRA, Alex. O papel da mídia no duplo linchamento do Maranhão. Disponível em: <http://brasileiros.com.br/2015/07/o-
-papel -da-midia-no - duplo-linchamento-maranhao/ > Acesso em 19 out. 2015. 
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vale ressaltar que ao abordar tais mazelas, o contexto socioeconômico deve 
ser considerado. A violência é reduzida à perspectiva individual, ao mesmo 
tempo em que é apontado como solução da mesma o aprisionamento e, até 
mesmo, a pena de morte no Brasil. Desse modo, o telejornal policial con-
tribui para a disseminação de uma cultura punitiva, baseada no medo e na 
propalação da ideia do outro que oferece risco e deve ser encarcerado.

Os problemas sociais merecem destaque na mídia, mas o contexto deve 
ser considerado para que se fomente e amplie o debate e as responsabili-
dades da sociedade, do Estado e da família no que diz respeito ao enfrenta-
mento da violência.
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IDENTIDADE CULTURAL:  
A METAMORFOSE AMBULANTE DO SUJEITO PÓS-MODERNO

Maríllia Graziella Oliveira da SILVA68

INTRODUÇÃO

“Quem você é?”, “o que você faz?”, “qual idioma você fala?”, “onde você 
nasceu?”. Todas as respostas a esses questionamentos estão diretamente 
ou indiretamente envolvidas com a autopercepção de identidade cultural. 
Desde o momento do nosso nascimento, estamos inseridos em um meio e 
nos apropriamos de suas características ambientais, econômicas, sociais e 
culturais para dar início à nossa construção como sujeitos. Antes, quando se 
falava em cultura, pensávamos automaticamente naquelas tradições, costu-
mes e crenças que eram passadas, única e exclusivamente, de geração para 
geração. Hoje, imersos numa sociedade pós-moderna marcada por influên-
cias globais, tecnológicas, midiáticas e virtuais, vemo-nos diante de várias 
possibilidades identitárias, numa constante metamorfose ambulante, como 

68 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
integrante do grupo de pesquisa Estudos Avançados em Comunicação Organizacional, pela UFRN. E-mail: marilliagraziel-
la@gmail.com. 
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diria o célebre Raul Seixas.
Para melhor compreender o objeto desta pesquisa, a identidade cultural, 

iniciaremos este artigo com uma breve explanação sobre a etimologia do 
termo “cultura” e os seus principais conceitos. Em seguida, desenvolveremos 
um diálogo entre pesquisadores de áreas como Antropologia, Sociologia 
e Filosofia a respeito da identidade, seja ela coletiva ou individual, dando 
ênfase às três concepções de sujeitos desenvolvidas por Stuart Hall (2000): 
sujeito do Iluminismo, sociológico e pós-moderno, e também aos efeitos da 
globalização e da midiatização na construção da identidade pós-moderna. 
Nosso aporte teórico contará com autores como Castells (1999), Hall (2000), 
Eagleton (2000), Bauman (2005) e Yúdice (2002).

É importante salientar que, neste trabalho, não vamos nos ater a como se 
deu, historicamente, a formação da chamada pós-modernidade, nem suas 
nomenclaturas possíveis no campo acadêmico. Da mesma forma que não 
vamos explorar as críticas, positivas ou negativas, dos autores acerca deste 
período. Aqui, ela será tratada como algo que existe – período histórico que 
caracterizou a sociedade e a cultura logo após o final da Segunda Guerra 
Mundial – e que representa o início de um novo contexto. Por conseguinte, 
também deixamos claro que a identidade aqui é vista como um processo, 
porém ela não será analisada em sua gênese, mas a partir desse novo con-
texto.
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CULTURA: ETIMOLOGIA E CONCEPÇÕES TEÓRICAS DO TERMO

Muito se fala sobre cultura. O termo é considerado um dos mais comple-
xos do nosso idioma e talvez seja um dos mais suscetíveis a variadas inter-
pretações. Etimologicamente, a palavra vem do latim cultura-ae e está ligada 
ao cultivo agrícola e à lavoura, entretanto, ao longo do tempo, o significado 
de cultura foi se transformando a ponto de adquirir mutabilidade de concei-
tos; o cultivo material passou também a se referir ao cultivo da mente.

Desde que o teórico inglês John Locke, nos primórdios do Iluminismo, 
apresentou seu projeto humanista e civilizatório, fundamentado na supe-
rioridade filosófica e cultural de uns povos sobre os outros, o conceito de 
cultura se relacionava com hábitos da aristocracia, reposicionando todas as 
demais culturas ao que se entendia como folclore, tradições populares ou 
antropologia social. Locke69, inclusive, chegou a propor uma linguagem uni-
versal, pura e clara, que apagasse as diferenças de idiomas e universalizasse 
a cultura, permitindo a difusão das verdades eurocêntricas. Foi a partir da 
obra Cultura Primitiva (1871), de Edward Tylor, e, principalmente, dos estu-
dos antropológicos desenvolvidos por Clifford Geertz, que se passou a reco-
nhecer que aquelas sociedades ditas “inferiores” também possuíam cultura.
69 apud SOUZA, Lynn Mário T. M. In: Cultura, língua e emergência dialógica. Revista Letras & Letras, Uberlândia, MG, v. 26, 
n. 2, jul./dez. 2010, p. 289-306.
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De acordo com Tylor (1871, p. 1, tradução nossa) cultura “é um ‘todo’ 
complexo que compreende conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costu-
mes e outras capacidades adquiridas pelo homem como membro da socie-
dade”. Assim, ela é tudo o que não é geneticamente passível de transmissão 
(Eagleton, 2000). Já Geertz enxerga a cultura como construção simbólica:

Acreditando, como Marx Weber, que o homem é um animal amarrado a 
teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 
essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental 
em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do signi-
ficado. (GEERTZ, 1989, p. 4).

Na visão de Eagleton (2000), apesar de existir uma tendência para nos 
atentarmos e até mesmo criticarmos outras culturas diferentes da nossa, só 
conseguimos identificá-las como culturas, pois sequer consideramos que 
estamos inseridos em uma. Ela é inerente à nossa vida. Normalmente, não 
questionamos o motivo de agirmos de tal maneira e não de outra, porque 
essa percepção só acontece quando temos a oportunidade de comparar-
mos nosso modo de agir com o modo de agir dos outros:

Não temos conhecimento de um povo que não tenha nomes, idiomas ou 
culturas em que alguma forma de distinção entre o eu e o outro, nós e eles, 
não seja estabelecida... O autoconhecimento – invariavelmente uma cons-
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trução, não importa o quanto possa parecer uma descoberta – nunca está 
totalmente dissociado da necessidade de ser conhecido, de modos especí-
ficos, pelos outros. (CALHOUN, 1994, p. 9 apud CASTELLS, 1999, p. 23).

Além disso, mesmo que indivíduos convivam lado a lado, num mesmo 
país, por exemplo, a cultura de cada um pode trazer pensamentos e ações 
totalmente distintas, indo diretamente de encontro com a concepção de que 
a cultura é algo homogêneo. Stuart Hall (2000) afirma que muito se tentou 
pensar e justificar as culturas nacionais como unificadas, utilizando inclusive 
a expressão da cultura subjacente de um único povo, entretanto, essa cren-
ça acaba por ser um mito no mundo moderno. Não existe uma única nação 
que seja composta de apenas um único povo, uma única cultura ou etnia. 
“Todas as culturas estão envolvidas umas com as outras; nenhuma é isolada 
e pura, todas são híbridas, heterogêneas, extraordinariamente diferenciadas 
e não monolíticas.” (EAGLETON, 2000, p. 28). Hall (2000, p. 62) confirma: “As 
nações modernas são, todas, híbridos culturais.”.

Nossos costumes e crenças são tão naturais quanto o movimento de pis-
car os olhos. Não paramos para refletir o porquê de cada piscada ou não nos 
esforçamos a cada segundo para que elas aconteçam, é uma ação que está 
simplesmente imbricada no indivíduo, está condicionada em nossas mentes. 
Dessa maneira, não podemos racionalizar a cultura:
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Se política é o que unifica, cultura é o que diferencia. Essa preferência por 
uma identidade cultural em vez de outra é arracional, no sentido que optar 
por ser parte de uma democracia no lugar de uma ditadura não é. O racis-
mo e o chauvinismo, que procuram justificar essa preferência com base na 
superioridade de uma identidade cultural sobre outra, são apenas tentati-
vas espúrias de racionalizá-las. (EAGLETON, 2000, p. 89).

Ainda segundo Eagleton (2000), hoje, cultura significa a afirmação de 
uma identidade específica – nacional, sexual, étnica, regional –, não a trans-
cendência, ou seja, a superioridade da mesma. Já o teórico Yúdice (2002) 
promove uma nova perspectiva sobre cultura, a qual deve ser compreendida 
como um recurso, como um instrumento utilizado para finalidades diversas, 
principalmente em expedientes que envolvem promoção da cidadania, luta 
por justiça social e desenvolvimento econômico. Assim, para além da grande 
circulação dos bens culturais nas sociedades modernas, a cultura é também 
utilizada como forma de fortalecer o tecido social.

IDENTIDADE CULTURAL, GLOBALIZAÇÃO E O 
SUJEITO PÓS-MODERNO

No dicionário, a palavra identidade pode estar associada à qualidade 
do que é idêntico ou à consciência que uma pessoa tem de si mesma. Ori-
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ginalmente do latim identĭtas, ela se refere ao conjunto de características e 
traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade, diferenciando o 
sujeito ou a coletividade diante dos demais. Essa identidade também pode 
estar relacionada à localidade (no Japão, por exemplo, o costume de tirar os 
sapatos ao entrar em uma casa faz parte da identidade do país), a um grupo 
étnico (faz parte da identidade de algumas tribos indígenas, por exemplo, a 
realização de cerimônias e rituais com danças e músicas), ou até mesmo ao 
gênero (a maternidade está sempre, ou quase sempre, atrelada à identidade 
da mulher). Então, compreendemos identidades culturais como “aqueles as-
pectos de nossas identidades que surgem de nosso ‘pertencimento’ a cultu-
ras étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais” (HALL, 
2000, p. 8).

Mas, assim como acontece com a cultura, o uso do termo identidade 
também passeia por complexidades e inconsistências e, por isso, fazemos 
das palavras de Hall (2000, p. 8) as nossas: “Como ocorre com muitos outros 
fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer 
julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão 
sendo apresentadas.”. Entretanto, apesar desta instabilidade entre as teorias, 
é fácil concordar que, a partir de uma perspectiva sociológica, toda identi-
dade é construída (CASTELLS, 1999), “é realmente algo formado, ao longo 
do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
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consciência no momento do nascimento” (HALL, 2000, p. 38).
Sob abordagem coletiva, Castells (1999) compreende identidade como a 

fonte de significado e experiência de um povo ou processo de construção de 
significado com base em um ou mais atributos culturais, o(s) qual(quais) pre-
valece(m) sobre outras fontes de significado. Ainda de acordo com o autor, 
existem três formas e origens de construção da identidade: a legitimadora, 
introduzida pelos dominantes para expandir e racionalizar sua dominação 
em relação aos atores sociais; a de resistência, criada por atores sociais con-
trários à dominação atual, desenvolvendo resistências com princípios dife-
rentes ou opostos à sociedade em que se insere; e a identidade de projeto, 
que surge quando os atores sociais, usando de qualquer dispositivo cultural 
ao seu alcance, constroem uma nova identidade para redefinir sua situação 
na sociedade. Identidades que começam como resistência podem resultar 
em projetos ou em legitimadoras. Essa dinâmica demonstra que nenhuma 
identidade pode constituir uma essência e nenhuma delas encerra por si só 
algum valor se estiver longe do seu contexto histórico.

Além do caráter coletivo explorado por Castells, a identidade também 
está ligada à consciência que uma pessoa tem dela mesma e o que a torna 
diferente das outras. Nesse sentido, por mais que determinados traços se-
jam hereditários ou inatos, o meio em que vive o sujeito exerce influência 
direta na construção da sua identidade, associando-a a algo próprio, uma 
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realidade interior que está por trás de atitudes e comportamentos.
Podemos notar que, ao longo da história, o homem se apropria, no seu 

dia a dia e em sua convivência social, de uma mistura cada vez maior de ca-
racterísticas. Só que, de forma geral, nada causou tanto efeito nessa diversi-
dade identitária como o fenômeno da globalização. Diante das importantes 
mudanças iniciadas no século XX, onde a informação passou a ser um bem 
de valor juntamente com a tecnologia, a globalização emergiu como um 
fenômeno alterador de processos culturais, além dos econômicos, políticos 
e sociais que se têm conhecimento hoje. Apesar da amplificação dos pro-
cessos globais ao longo dos anos, ainda existe um esforço coletivo de au-
tores para a sua conceituação e entendimento. Prado (2000) diz que a ideia 
de globalização começou a ser usada na década de 1980, com o intuito de 
substituir termos como internacionalização e transnacionalização. Enquanto 
o cientista político McGrew afirma que:

Globalização diz respeito à multiplicidade de relações e interconexões entre 
estados e sociedades, conformando o moderno sistema mundial. Focaliza 
o processo pelo qual acontecimentos, decisões e atividades em uma parte 
do mundo podem vir a ter consequências significativas para indivíduos e 
coletividades em lugares distantes do globo. (MCGREW, 1992, p.23, apud 
IANNI, 1998).
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Yúdice (2002) atesta que não existe melhor metáfora para ilustrar o al-
cance e a velocidade da globalização, atenuadas por inovações tecnológicas 
e políticas de desregulamentação, como o vírus. “Em 1998, os meios de co-
municação de massa não deixaram de comparar, com fascinação horroriza-
da, o iminente colapso econômico global como uma infecção viral.” (YÚDI-
CE, 2002, p. 108, tradução nossa). Os discursos iniciais sobre a globalização 
eram, no mínimo, pessimistas. Até pouco tempo, na verdade, ensinavam-se 
nas escolas que este fenômeno resultaria num imperialismo cultural dos Es-
tados Unidos e da Europa 70, dando fim às culturas locais. Mas, como afirma 
Sklair (1993 apud Yúdice, 2002), a mexicana Televisa e a brasileira Globo, por 
exemplo, são muito mais eficientes do que Hollywood e a indústria televisi-
va norte-americana em promover a ideologia cultural do consumo nos seus 
respectivos países.

Castells (1999), um tanto mais positivo em relação à globalização e à 
informacionalização, entende que elas estão transformando nosso mundo, 
possibilitando a melhoria da nossa capacidade produtiva, criatividade cultu-
ral e potencial de comunicação. Bauman, também mais otimista, fala que a 
globalização já atingiu um ponto sem volta:

70  Segundo Schiller (1976), imperialismo cultural é o conjunto dos processos pelos quais uma sociedade é introduzida no 
sistema moderno mundial, e a maneira pela qual sua camada dirigente é levada, por fascínio, pressão, força ou corrupção, 
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Todos nós dependemos uns dos outros e a única escolha que temos é entre 
garantir mutuamente a vulnerabilidade de todos e garantir mutuamente a 
nossa segurança comum. Curto e grosso: ou nadamos juntos ou afunda-
mos juntos. Creio que pela primeira vez na história da humanidade o auto-
-interesse e os princípios éticos de respeito e atenção mútuos de todos os 
seres humanos apontam na mesma direção e exigem a mesma estratégia. 
De maldição, a globalização pode até transformar-se em bênção: a “hu-
manidade” nunca teve uma oportunidade melhor! Se isso vai acontecer, se 
a chance será aproveitada antes que se perca, é, porém, uma questão em 
aberto. A resposta depende nós. (BAUMAN, 2005, p. 95).

De acordo com Hall (2000), um dos maiores efeitos da globalização foi 
justamente o de suscitar um alargamento no campo de identidades e uma 
proliferação de novas posições culturais, inclusive, com certa polarização 
entre elas. O autor distingue três concepções de identidades, distribuídas 
em sujeitos ao longo da história: o Sujeito do Iluminismo, o Sujeito Socioló-
gico e o Sujeito Pós-Moderno. O primeiro expressa uma visão mais centrada 
e unificada, dotada das capacidades de razão, de consciência e de ação, que 
quase não mudam no decorrer dos anos. É uma concepção individualista do 
sujeito e de sua identidade, porque, de certa forma, ele acabava acreditando 
majoritariamente no seu próprio “eu” e excluindo as pessoas de sua convi-

a moldar as instituições sociais para que correspondam aos valores e estruturas do centro dominante do sistema, ou ainda 
para lhes servir de promotor dos mesmos.
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vência. No iluminismo, a cultura “significava aqueles apegos regressivos que 
nos impediam de ingressar em nossa cidadania do mundo (...) nossa ligação 
sentimental a um lugar, nostalgia pela tradição, preferência pela tribo, refe-
rência pela hierarquia” (EAGLETON, 2000, p. 48). Para o sujeito do iluminis-
mo, as relações sociais levavam ao apego emocional que, por sua vez, atra-
palhava a maturidade intelectual.

Com o desenvolvimento das sociedades modernas, que implica nas es-
truturas do estado-nação, das grandes massas e da democracia, surge o Su-
jeito Sociológico, que diz respeito àquele que refletia a crescente complexi-
dade do mundo moderno e a consciência de que o núcleo interior do sujeito 
não era autônomo e autossuficiente, ou seja, ele necessitava das pessoas 
para evoluir. De acordo com essa visão, que se tornou a concepção socioló-
gica clássica da questão, a identidade é formada pela interação entre o “eu” 
e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior, mas que 
é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 
externos e as identidades que esses mundos oferecem. Nessa concepção, a 
identidade é o que “costura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos 
quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciproca-
mente mais unificados e predizíveis” (HALL, 2000, p. 12).

Por último, o Sujeito Pós-Moderno surge exatamente para descaracteri-
zar essa ideia de identidade estável e unificada da modernidade. Ele não tem 
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uma identidade fixa e única, e sim várias identidades fragmentadas ao longo 
da vida. Com as influências de todas as partes, de todas as culturas, o sujeito 
se depara com inúmeras e cambiantes identidades. Existe, agora, um sujeito 
plural e heterogêneo:

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). ( ...) O su-
jeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 
que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. (HALL, 2000, p. 13).

Com o intuito de evidenciar e ilustrar a passagem para a pós-moderni-
dade, Jameson (1997) faz uma analogia entre duas obras célebres: O par de 
botas (1886), de Vicent Van Gogh (Figura 01), e Diamond dust shoes (1980), 
de Andy Warhol (Figura 02). A pintura de Van Gogh é modernista, represen-
ta um universo pautado na miséria agrícola e na pobreza rural do homem 
trabalhador oprimido. A explosão de cores (típica de Van Gogh) entra em 
contradição com o mundo sombrio interpretado. Enquanto a obra de Wa-
rhol, pós-modernista, segundo Jameson, retrata a mercantilização através 
de uma coleção de objetos (os sapatos) sem vida que não possuem um re-
ferencial histórico concreto, com falta de profundidade e de dimensão. Na 
obra original, as cores são preto e branco.
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Figura 1: O par de botas, de Van Gogh.

Fonte: artehistoria.com.

Figura 2: Diamond dust shoes, de Andy Warhol.

Fonte: culturalstudiesnow.blogspot.com.br.
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A partir da concepção de sujeito pós-moderno, entendemos que a iden-
tidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma ilusão. Ao 
invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultu-
ral se multiplicam, somos confrontados por uma variedade desconcertante 
e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 
nos identificar, ainda que temporariamente. Na pós-modernidade, a inter-
pretação da vida não se baseia em conceitos homogêneos, ela é fragmen-
tada, hedonista e vive em um contexto coletivo. “No admirável mundo novo 
das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao esti-
lo antigo, rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam.” (BAUMAN, 
2005, p. 33).

Maffesoli (2005) complementa que a maneira pela qual o sujeito se inter-
preta na sociedade é reconfigurada neste período pós-moderno. Ele aponta 
as “representações separadas” se referindo às múltiplas identificações que 
uma pessoa alterna em seu cotidiano. Por conseguinte, hoje, não é difícil ob-
servar a fragilidade da noção de identidade como padrão de personalidade 
e comportamento único e estável. Para Mazzocato, a identidade na socieda-
de em rede71:

71 “Nosso mundo, e nossa vida, vêm sendo moldados pelas tendências conflitantes da globalização e da identidade. A re-
volução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a so-
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(...) forma-se com a relação entre a matéria-prima que há no mundo e o 
processamento dessa matéria-prima pelos atores sociais coletivos. Os ato-
res sociais absorvem as referências que têm a sua volta e as influências ex-
ternas, e realizam escolhas baseadas em direcionamentos de vida, de gos-
tos e de necessidades. Esse processo não é único e nem finito, a referência 
que possui um significado suficientemente forte para definir a identidade 
de alguém em uma determinada época pode não ter mais a mesma força 
depois de um tempo. (MAZZOCATO, 2010, p. 3).

Em 1994, um cartaz espalhado pelas ruas de Berlim ridicularizava a le-
aldade a estruturas que não eram mais capazes de conter as realidades do 
mundo: “Seu cristo é judeu. Seu carro é japonês. Sua pizza é italiana. Sua 
democracia, grega. Seu café, brasileiro. Seu feriado, turco. Seus algarismos, 
arábicos. Suas letras, latinas. Só o seu vizinho é estrangeiro.” (BAUMAN, 2005, 
p. 33).

Apesar das singularidades nas conceituações dos autores que trabalham 
em torno da identidade cultural, a ideia de que ela, na perspectiva do su-
jeito pós-moderno, está sempre em andamento, inacabada, é praticamente 
um consenso. “Ela permanece incompleta, está sempre ‘em processo’, sem-
pre ‘sendo formada’” (HALL, 2000, p. 38), “os experimentos jamais terminam. 
Você assume uma identidade num momento, mas muitas outras, ainda não 
ciedade em rede.” (CASTELLS, 1999, p.17).
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testadas, estão na esquina esperando que você as escolha” (BAUMAN, 2005, 
p. 91), aliás, quanto mais existe o câmbio entre local e global, “mais os indiví-
duos vêem-se forçados a negociar opções por estilos de vida em meio a uma 
série de possibilidades” (GIDDENS, 1991, p. 5 apud CASTELLS, 1999, p. 27).

MIDIATIZAÇÃO, INTERNET E O CARÁTER AMBULANTE  
DO SUJEITO PÓS-MODERNO

Assim como a globalização, a mídia, mesmo na sua forma mais tradicio-
nal, também se transformou numa importante mediadora cultural e social, 
articulando diretamente no campo identitário da sociedade. Moldada pelo 
virtual e regida pelas novas tecnologias, a sociedade contemporânea está 
imersa em um espaço midiatizado (Sodré, 2002), “está permeada pela mídia 
de tal maneira que ela não pode mais ser considerada algo separado das 
instituições culturais e sociais” (HJARVARD, 2012, p. 54).

A midiatização pode ser entendida como a tendência à “virtualização” 
das relações humanas. Sodré (2002) compreende que é uma ordem de me-
diações socialmente realizadas no sentido da comunicação como processo 
informacional, a reboque de organizações empresariais e com ênfase num 
tipo particular de interação – a tecnointeração –, caracterizada por uma es-
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pécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível, deno-
minada médium. Os indivíduos hoje se relacionam midiaticamente. A tec-
nologia torna-se a mola propulsora de diferenciadas formas de interação 
social, transformando, até mesmo, as percepções da realidade. Implica a 
midiatização, por conseguinte, uma qualificação particular da vida, um novo 
modo de presença do sujeito no mundo. É a tecnologia reconfigurando a 
sociabilidade.

Utilizamos midiatização também para “caracterizar uma determinada fase 
ou situação do desenvolvimento global da sociedade e da cultura na qual os 
meios de comunicação exercem uma influência particularmente predomi-
nante em outras instituições sociais” (HJAVARD, 2012, p. 60). E por midiati-
zação da sociedade, “entendemos o processo pelo qual a sociedade, em um 
grau cada vez maior, está submetida a ou torna-se dependente da mídia e 
de sua lógica” (HJAVARD, 2012, p. 61). Nesta sociedade midiatizada, ocorre 
uma transformação no papel dos meios: passam de meros suportes a atores 
do processo comunicacional.

Como se vê, a midiatização se manifesta em um cenário de heterogenei-
dades desenvolvidas, em grande parte, pela globalização e pelos avanços 
tecnológicos, onde a natureza da organização social não é nem linear nem 
homogênea, mas descontínua. Fausto Neto propõe que:
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Por muito tempo os paradigmas vigentes nas teorias comunicacionais apos-
tavam na ideia de que a convergência das tecnologias nos levaria a estrutu-
ração de uma sociedade uniforme, com gostos e padrões, em função de um 
consumo homogeneizado... mas o que vemos é a geração de fenômenos 
distintos e que se caracterizam pelas disjunções entre estruturas de oferta 
e de apropriação de sentidos. (FAUSTO NETO, 2005, p.3).

É justamente nesse cenário midiático, da promiscuidade entre os campos, 
que se encontra a relação da identidade cultural com a mídia, que resulta na 
formação de hábitos culturais diferentes em leitores que são agora espec-
tadores e internautas (Canclini, 2013). Tanto as mídias tradicionais quanto 
as mais recentes têm se apropriado de características, formatos e conteú-
dos umas das outras, complementando-se ou, simplesmente, moldando-se 
diante de um público de sujeitos, conectados e participativos, com identida-
des cada vez mais híbridas.

De fato, a fluidez das informações e a interatividade presentes nos pro-
cessos comunicacionais, impulsionados pela ambiência da Internet72, propor-
cionam outras possibilidades e parâmetros para a construção da identidade 
dos sujeitos. Santaella (2004) explica que o indivíduo é alimentado pelo ego 
unificado, como se houvesse uma separação nítida entre a realidade dentro 
72  Aqui, a Internet não está sendo abordada apenas como mídia de convergência técnica e possibilidades interativas, mas 
como um ambiente modificador das informações e como um novo parâmetro para as demais mídias, já que os seus fluxos 
estão reestruturando os produtos das mídias tradicionais.
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e fora do ciberespaço73, no qual proliferam as identidades múltiplas. Na ver-
dade, esta multiplicidade sempre existiu, sendo a sua presença na Internet 
apenas uma nova maneira de explicitá-la. Assim, a novidade está na possi-
bilidade de encenar e brincar com essa verdade, jogar com ela até o limite 
último da transmutação identitária:

A emergência da cultura digital e seus sistemas de comunicação mediados 
eletronicamente transformaram o modo como o sujeito era pensado até 
então, prometendo também alterar a forma da sociedade. Essa cultura pro-
move o indivíduo como uma identidade instável, como um processo con-
tínuo de formação de múltiplas identidades, instaurando formações sociais 
que não podem ser chamadas de modernas, mas pós-modernas. (SANTA-
ELLA, 2004, p. 50).

Por fim, é possível perceber que quanto mais o indivíduo é exposto às 
interferências externas, mais difícil é a tarefa de conservar identidades cultu-
rais, livres de influências:

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identida-
des se tornam desvinculadas — desalojadas — de tempos, lugares, histórias 

73 “Espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa 
definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos.” (LÉVY, 1999, p. 94).
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e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. Somos confrontados 
por uma gama de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou 
melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece 
possível fazer uma escolha. (HALL, 2000, p. 75).

Por fim, como resume bem Bauman, em entrevista para a Revista Tempo 
Social74, em 2004: “Ora, ter uma identidade fixa, como Sartre aconselhava, é 
hoje, nesse mundo fluido, uma decisão de certo modo suicida.”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha da metamorfose ambulante no título deste artigo não foi à toa. 
A canção de Raul Seixas, que tomou conta das paradas brasileiras na déca-
da de 1970, é exibida aqui como uma analogia para as transformações que a 
tecnologia, juntamente com a globalização, a midiatização e a Internet, pro-
porcionaram na vida dos sujeitos pós-modernos. O uso dessa analogia surgiu 
com base no clipe que a Vivo e a Samsumg lançaram, em 2014, para homena-
gear o cantor75, “o maluco beleza que já sabia de tudo isso há muito tempo”.

74 Entrevista com Zigmunt Bauman. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702004000100015&scri
pt=sci_arttext>. Acesso em: 24 set. 2015.
75 Vivo e Samsung prestam homenagem a Raul Seixas. Disponível em: <http://www.b9.com.br/45018/advertising/vivo-e-samsung-prestam-homenagem-raul-seixas/>. 
Acesso em: 25 set. 2015.
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Compreender as noções de identidade é entender o que somos, ainda 
que “ser” seja um processo, algo em constante mudança e construção. Hoje, 
diante das transformações midiáticas e da globalização, os sujeitos deixa-
ram de viver em um tempo linear para participar de uma realidade onde o 
tempo é circular, em que as identidades são construídas pela negociação 
do reconhecimento uns dos outros. Esses fatores somados impactam todo 
o nosso círculo social, principalmente no que diz respeito à cultura. Este re-
desenhar das identidades culturais e das subjetividades pode ser percebido, 
sobretudo, na comunicação. Assim como a industrialização e a urbanização 
alteraram o ritmo e as características de vida do século XIX, a comunicação 
midiatizada passa a ocupar um lugar estratégico nos modos de vida atuais. 
Debater essa posição é imprescindível para os estudos da mídia atrelados 
aos estudos culturais.

Neste trabalho, ainda introdutório, podemos perceber que a hibridiza-
ção das identidades dos sujeitos é uma realidade e que, a mídia, como mola 
propulsora desse processo, merece atenção, especialmente em ambiência 
digital. As possibilidades de comunicação com o público são infinitas e, cada 
uma, tem o poder de alterar a construção identitária do indivíduo, resta-nos 
investigar de que maneira, com qual intensidade e precisão. Vale salientar 
também queos assuntos pesquisados aqui dão espaço para futuras produ-
ções abarcando novas perspectivas, como a noção de espaço e tempo, a 
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sociedade em rede, o estado-nação, a fragmentação de grupos, a massifi-
cação dando lugar à diversidade, a incorporação da diferença ao capital, a 
cibercultura e também a indústria cultural.
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PERSPECTIVAS DA SOCIABILIDADE NO 
CONTEXTO DA CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA:

INTIMIDADE E EXIBICIONISMO NO INSTAGRAM

Renata Alves de Albuquerque OTHON76

INTRODUÇÃO

O paradigma da convergência dos meios tecnológicos e comunicacio-
nais – técnicas e narrativas - posicionou a produção e compartilhamento de 
conteúdo em um cenário diferente, no qual a liberdade de criar, interpretar 
e fazer circular informação passou a ser o elemento chave entre o emissor e 
receptor. Com a eliminação dos custos de comunicação para a propagação 
de mensagens e as novas formas de diálogos descentralizados, os papéis de 
corporações midiáticas e consumidores vêm sendo reformulados na estei-
ra do surgimento de uma cultura participativa e colaborativa, possibilitada 
pelo uso social das tecnologias de informação e comunicação e abordada 
por Jenkins (2009) como cultura da convergência.

Terra (2009) acrescenta aos quatro poderes - legislativo, judiciário, exe-
76  Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PP-
gEM/UFRN) . Graduada em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Potiguar e 
em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela UFRN. Pesquisadora junto ao grupo GEMINI – Análise e Pesquisa 
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cutivo e imprensa -, o quinto poder, representado pelo internauta, a antiga 
audiência que se apropria das mídias e se reposiciona no cenário midiático 
como consumidora e, ao mesmo tempo, produtora. A autora classifica esse 
novo enunciador como usuário-mídia, visto como o “heavy user [...] que pro-
duz, compartilha, dissemina conteúdos próprios e de seus pares, bem como 
endossa junto às suas audiências em blogs, microblogs, fóruns de discussão 
online, comunidades em sites de relacionamento, chats, entre outros” (TER-
RA, 2009, p. 86).

O advento de dispositivos móveis intensificou esse processo ao permitir 
uma maior articulação entre o real e o virtual, entre o espaço analógico e o 
digital (dicotomias que vêm perdendo o sentido frente à crescente integra-
ção entre tecnologia e experiência humana). À medida que a comunicação 
ocorre concomitantemente de homem para homem, homem para máquina 
e máquina para máquina, a produção de conteúdo e a circulação de infor-
mações se mostram mais velozes e complexas, trazendo para o ecossistema 
comunicacional a ubiquidade e a mobilidade que marcam os novos tempos.

Frente a essa crescente integração, muito se tem falado sobre as redes 
sociais na Internet, pelo engajamento dos usuários e pelos processos sociais 
e informacionais que se perpetuam em cada uma. Com frequência, impren-
sa, mercado e periódicos científicos abordam esse assunto trazendo dife-
em Cultura, Processos e Produtos Midiáticos. E-mail: renata.othon@hotmail.com.

mailto:renata.othon@hotmail.com
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rentes expressões acerca da sociabilidade e das interações que se dão por 
meio do uso da Internet: mídias sociais e/ou redes sociais online, digitais, 
virtuais ou na Internet. No meio acadêmico, a pesquisadora Raquel Recuero 
(2009) ressalta que o estudo da sociedade a partir do conceito de rede não 
é novo, tendo permeado a ciência durante todo o século XX. No livro “Redes 
Sociais na Internet”, a autora analisa os padrões de conexão expressos no ci-
berespaço a partir de conceitos já existentes no estudo das redes “off-line”, 
e esclarece a diferença entre os termos sites de redes sociais e redes sociais 
na Internet, entendimento necessário para as pesquisas que circundam essa 
temática.

Assim, a fim de evitar possíveis conflitos entre os termos, adoto os con-
ceitos de Recuero no âmbito deste artigo: sites de redes sociais são as fer-
ramentas que permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais e a 
manutenção dos laços sociais, são sistemas que atuam como suportes para 
as interações que constituirão essas redes; e redes sociais na Internet são 
redes compostas pela atuação e conexões dos atores sociais por meio da 
comunicação mediada por computador (CMC), tendo como pressuposto o 
acesso à Internet.

Observa-se que os sites de redes sociais nos formatos de aplicativo que 
foram e vêm sendo criados têm, em sua maioria, uma essência embasada 
na visualidade e um forte apelo ao cotidiano e intimidade. Nesse cenário, 



Título da Obra

289

Capa

Sumário

Autor

eLivre

o Instagram, aplicativo que mescla o conceito de rede social com câmera 
fotográfica para dispositivos móveis, vem ganhando espaço por potenciali-
zar a autopromoção dos usuários, cujos estilos de vida e modos de ser são 
consumidos pelos seguidores principalmente por meio de discursos imagé-
ticos e posicionamentos que invocam o marketing pessoal. Este estudo é o 
primeiro passo para a melhor compreensão de uma cultura exibicionista que 
se forma a partir da sociabilidade em rede, tendo como objeto empírico o 
Instagram.

INSTAGRAM: REDE MULTIFACETADA

No contexto da comunicação móvel, o download de aplicativos ganha 
cada vez mais destaque e prioridade de uso entre os usuários de Internet 
móvel, principalmente os que priorizam as interações instantâneas. Sites 
como Facebook e Twitter, fenômenos que nasceram e cresceram no âmbito 
das tecnologias emergentes ainda na primeira década do século XXI, foram 
e ainda são alvo de estudos de comunicação e informação e continuam ga-
nhando destaque na “era pós-PC”77através também de seus aplicativos.

77 Apesar de ser um termo mais antigo, usado em 1999 por David Clark, cientista do MIT e em 2004 por Jonathan Schwartz, 
então presidente da Sun, a expressão era pós-PC ganhou destaque após ter sido usada por Steve Jobs durante a apresentação 
do Ipad 2, ao enfatizar que os dispositivos pós-PC precisavam ser mais intuitivos e mais fáceis de usar que os computadores.
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Na lista dos dez aplicativos mais utilizados no mundo (de acordo com 
estudo realizado e divulgado pela GlobalWebIndex, referente ao segundo 
trimestre de 2013)78, o ocupante do décimo lugar vem ganhando espaço 
entre os mais de 400 milhões de usuários79: o site de rede social de fotos e 
vídeos Instagram está cada dia mais presente na vida do brasileiro. O país é 
a segunda maior comunidade da plataforma em número de usuários, per-
dendo apenas para os Estados Unidos80.

O Instagram foi lançado em 2010 pelo norte americano Kevin Systrom e 
pelo brasileiro Mike Krieger, formados em Symbolic Systems (uma combi-
nação de Ciências da Computação e Design) pela Universidade de Stanford, 
Califórnia. A ideia começou a ser concebida em maio do mesmo ano, quando 
ambos começaram a trabalhar em um aplicativo chamado Burbn. Após al-
guns ajustes, o aplicativo foi disponibilizado em outubro como “Instagram”, 
tendo alcançado a marca de um milhão de usuários três meses depois. A pri-
meira versão foi desenvolvida para aparelhos equipados com sistema ope-
racional iOS, da Apple, mas em abril de 2012 foi liberada uma versão para 

78 Os 10 aplicativos mais utilizados no mundo. Disponível em: <http://info.abril.com.br/noticias/internet/fotonoticias/os-
-10-aplicativos-mais-utilizados-no-mundo.shtml> Acesso em: 19 ago. 2014.

79 Instagram atinge marca de 400 milhões de usuários. Disponível em: < http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pes-
soal/2015/09/instagram-atinge-marca-de-400-milhoes-de-usuarios.shtml> Acesso em: 16. out. 2015.

80 CASTELLON, Lena. A publicidade chegou ao Instagram. Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/mi-
dia/noticias/2015/04/13/A-publicidade-chegou-ao-Instagram.html. Acesso em: 16 out. 2015.

http://info.abril.com.br/noticias/internet/fotonoticias/os-10-aplicativos-mais-utilizados-no-mundo.shtml%3e%20Acesso%20em:%2019%20ago.%202014.
http://info.abril.com.br/noticias/internet/fotonoticias/os-10-aplicativos-mais-utilizados-no-mundo.shtml%3e%20Acesso%20em:%2019%20ago.%202014.
http://info.abril.com.br/noticias/internet/fotonoticias/os-10-aplicativos-mais-utilizados-no-mundo.shtml%3e%20Acesso%20em:%2019%20ago.%202014.
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Android. No mesmo mês, foi comprado pelo Facebook pelo valor avaliado 
em US$1 bilhão.

Apesar de constantes atualizações e reciclagens, atualmente o “insta-
grammer” (como é chamado o adepto mais ativo da rede) pode publicar 
fotografias e vídeos feitos no momento ou resgatados da biblioteca do dis-
positivo, submetê-los a filtros e ajustes e compartilhá-los instantaneamente 
no Facebook, Tumblr, Foursquare, Twitter e Flickr. Há também a opção de 
compartilhamento de imagens, vídeos e textos apenas com usuários sele-
cionados por meio da Direct Message (mensagem direta), configurando um 
chat (bate-papo) dentro da plataforma. Além disso, ao ativar os serviços de 
geolocalização do aparelho, o usuário pode também publicar o local em que 
se encontra e adicionar a publicação em um mapa de fotos.

O Instagram [...] é a rede social online mais utilizada no mundo para com-
partilhar imagens e vídeos [...]. Em função da portabilidade e ubiquidade, a 
plataforma ressignificou o uso das câmeras no celular e a tendência mobile 
no consumo. Segundo dados da Intelligence Report, [...] o Instagram é a 
plataforma social mais poderosa do mundo, com 15 vezes a taxa de enga-
jamento do Facebook. (HINERASKY, 2014, p. 03).

Bauman (2008) utiliza o termo “confessionário eletrônico portátil” para 
se referir às redes sociais na Internet, cujo cerne se situa no intercâmbio de 
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informações pessoais. Esse foi o caso do Instagram, criado inicialmente com 
o objetivo de ajudar “as pessoas a compartilhar experiências e histórias fora 
do escritório e de casa, longe do computador81”. No entanto, o crescente - 
e frequente - uso do aplicativo atraiu a atenção de outros “segmentos” de 
mensagens: a plataforma abriga, além de perfis pessoais, contas relaciona-
das a marcas, empresas de diversos setores mercadológicos e veículos de 
comunicação, que adaptam suas estratégias e publicações de acordo com 
o que o site possibilita, reconfigurando formatos de publicidade e de con-
sumo. No segundo semestre de 2015, por exemplo, foi liberado o uso de 
anúncios patrocinados por qualquer marca, reafirmando o seu papel de pla-
taforma de marketing.

SOCIABILIDADE EM REDE

A dinâmica da sociedade contemporânea impõe aos indivíduos uma roti-
na de vida na qual o tempo se torna cada vez mais escasso (longas jornadas 
de trabalho, trânsito nas cidades, acúmulo de atividades, etc.), o que reflete 
diretamente nas práticas do dia a dia através da reconfiguração e criação de 

81 Segundo Mike Krieger, um dos cofundadores, em matéria publicada pelo site IG. “Conheça Mike Krieger, o brasileiro do 
Instagram”. Disponível em: <http://tecnologia.ig.com.br/de-sao-paulo-para-o-vale-do-silicio/n1597185973536.html> Aces-
so em: 28 de ago. 2015.

http://tecnologia.ig.com.br/de-sao-paulo-para-o-vale-do-silicio/n1597185973536.html
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produtos e serviços e a praticidade nas interações sociais. O tempo dedicado 
aos relacionamentos online é bem menor do que o tempo necessário para 
encontros presenciais entre amigos e familiares, visto que a rede digitalizada 
propicia um ambiente de intensa interatividade e com inúmeras possibilida-
des de envio e recebimento de mensagens em uma fração de tempo cada 
vez mais ínfima.

Nesse cenário, a sociabilidade em rede é questionada: a Internet – e todos 
os “produtos” derivados da conectividade, como sites de bate papo, blogos-
fera e redes sociais na Internet – favorece a criação de novas comunidades 
(virtuais ou não) ou induz ao isolamento pessoal a partir do momento em 
que permite ao usuário realizar diversas atividades virtualmente? Ao mesmo 
tempo em que se propõe que as comunidades criadas online podem incenti-
var e se transformar em reuniões físicas (RHEINGOLD, 1993, apud CASTELLS, 
1999), alguns críticos sociais apontam para o aumento da solidão, sensações 
de alienação e até mesmo depressão causadas pela superficialidade das re-
lações sociais estabelecidas em ambiências virtuais.

Antes de discorrer sobre essa questão, é necessário introduzir uma dis-
tinção entre os laços fortes e fracos, fundamental para a compreensão da 
sociabilidade. Nesse sentido, destaca-se a contribuição de Mark Granovet-
ter, sociólogo que desenvolveu uma tese sobre o padrão de conexão entre 
os indivíduos, intitulada The Strength of Weak Ties (a força dos laços fracos), 
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publicada em 1973. Segundo ele, a força de um laço é definida por uma série 
de fatores embutidos nos relacionamentos: quantidade de tempo (dedicado 
a compromissos com o outro), intensidade emocional, intimidade (confian-
ça mútua) e a reciprocidade de ações dentro do relacionamento que o ca-
racterizam. Nas redes de laços fortes, há uma identidade comum, enquanto 
que as redes de laços fracos são constituídas por indivíduos com formações, 
experiências e visões de mundo diferentes. Nesse sentido, elas se tornam 
fundamentais para a disseminação de ideias e comportamentos.

Ao trazer esse raciocínio para as redes formadas no âmbito online, Ma-
nuel Castells (1999; 2003), em seus estudos acerca da sociabilidade em rede 
e das comunidades virtuais, constata que “a Internet favorece a expansão e 
a intensidade dessas centenas de laços fracos que geram uma camada fun-
damental de interação social para as pessoas que vivem num mundo tecno-
logicamente desenvolvido” (CASTELLS, 1999, p. 445), principalmente através 
das redes sociais na Internet com suas ferramentas de interação instantânea 
– “curtir”, “comentar” e “compartilhar”.

Primo (2000) estabelece uma tipologia para se referir às interações me-
diadas por computador, indicando a existência de duas formas de interação 
nesse contexto: a interação mútua, caracterizada por relações interdepen-
dentes, dialógicas, nas quais se estabelece um diálogo por ambas as partes 
envolvidas (como os comentários trocados entre atores) - podendo gerar 
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relações mais complexas do ponto de vista social, que resultam laços fortes 
- , e a interação reativa, marcada pelo fluxo unidirecional que se dá entre o 
agente e o sistema que media a relação comunicativa (a exemplo de um hi-
perlink que pode ser clicado e, a partir dessa ação, direciona o indivíduo ao 
site; ou das ações de solicitar e aceitar a amizade de usuários), mais associa-
da, portanto, aos laços fracos.

No Instagram, estão presentes os dois tipos de interação. É possível se-
guir usuários (solicitar, nos casos de perfis privados; ou seguir sem a ne-
cessidade da aprovação do dono da conta, nos casos de perfis abertos ao 
público), curtir fotos/vídeos, comentar e adicionar marcações de direciona-
mento (@nome do usuário) no conteúdo publicado ou nos comentários. 
Uma curiosidade que deve ser ressaltada é o fato de o aplicativo ainda não 
possuir a ferramenta de compartilhamento de conteúdo publicado por ou-
tros indivíduos (a exemplo dos botões “retuitar”, no Twitter, e “compartilhar”, 
no Facebook), que caracterizaria mais uma forma de interação. No entanto, 
já foram criados aplicativos que se conectam ao Instagram e desempenham 
essa função – como o Repost.

Kaufman (2012), ao observar os perfis dos membros de algumas comu-
nidades, encontrou participantes com mais de mil “amigos”, sem aparen-
temente apresentar qualquer tipo de interação social – nesse caso, mútua, 
visto que a reativa já ocorreu no processo de solicitação e aceite de ami-
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zade - entre os indivíduos, assemelhando-os a “colecionadores de perfis”, 
gerados por uma relação puramente aditiva. Esses vínculos não demandam, 
necessariamente, interações mútuas para serem mantidos, são mais fluidos, 
e pertencem a uma relação na qual não há intimidade, reciprocidade ou 
mesmo confiança (se comparadas às relações mais próximas do homem). 
Dessa forma, a autora os correlata aos laços fracos de Granovetter. Essa 
mecânica pode ser observada também no Instagram: inúmeros usuários se-
guem diversos perfis apenas para acompanhar a rotina do outro e/ou por 
ter comportamentos e gostos similares. Nesse caso, não há necessidade de 
conhecimento prévio, “off- line”, o estabelecimento de um laço está a alguns 
cliques – ou “touches” (toques).

Até aqui, o conceito de laço social passa pela ideia de interação e relação 
social. No entanto, Breiger (1974) explica que, além da formação do laço re-
lacional (dependente da interação social), os laços podem ser constituídos 
por meio de associações em comum ou coletividade. É o que ele chama de 
laços de associação, os quais independem da interação, sendo necessário, 
unicamente, um sentimento de pertencimento a um determinado local, ins-
tituição, ideia ou grupo. Recuero (2009), entretanto, não isenta esse laço 
associativo da interação, pois o relaciona às interações reativas debPrimo 
(2000), enquanto que atribui às interações mútuas a formação de laços dia-
lógicos (que seriam os laços relacionais de Breiger).
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Em seu livro The Virtual Community, Howard Rheingold (1993, apud CAS-
TELLS, 1999) defende, dentro da ambiência online, o nascimento de uma 
nova forma de comunidade, que reúne as pessoas em torno de interesses 
ou valores em comum – grupos que podem ser formados por laços associa-
tivos e/ou dialógicos. Nessa mesma linha de raciocínio, Wellman (1996, 1997 
e 1999, apud CASTELLS, 1999) demonstra que, da mesma forma em que fi-
sicamente estabelecemos vínculos especializados e diversificados (grupo de 
pessoas do trabalho, do esporte, da família, amigos de infância, amigos da 
faculdade, etc.), formamos laços virtuais que se estendem a diferentes redes 
ou grupos online conforme as pessoas vão criando seu próprio “portfolio 
pessoal” através dos conteúdos que cada uma publica.

Essa aproximação por valores na seara das relações sociais pode ser perce-
bida através de um movimento constante de deslocamento das identidades 
individuais no sentido da identificação entre as pessoas, não mais centrado 
na localidade, mas no interesse comum. [...] A busca pelo coletivo é agora 
uma busca pela identificação entre as pessoas. (RECUERO, 2004, p. 21).

Nos estudos de redes sociais, o recorte pode ser feito a partir da ob-
servação da rede inteira, com a abordagem centrada em uma rede e suas 
relações, ou da rede ego (ou rede pessoal), que parte de um determinado 
nó, é centrada em um indivíduo e suas relações (RECUERO, 2009). As trocas 
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e interações entre os quatro milhões de usuários do Instagram configuram 
redes inteiras e redes pessoais (que podem ser vistas como subgrupos ou 
micro comunidades dentro da rede de instagrammers) baseadas em alguns 
elementos: estilo fotográfico, o uso de hashtags e a própria rede construída 
por cada usuário.

Ao navegar por diversos perfis na rede, é possível categorizar, subjetiva-
mente, alguns “estilos” baseados nas fotografias publicadas. Dessa forma, 
identificam-se redes inteiras formadas pelos indivíduos com interesses em 
comum – sejam eles em viagens/turismo, moda, gastronomia, atividade físi-
ca, fotografia artística, design, etc. Os usuários podem eleger as pessoas que 
querem seguir pelo conhecimento prévio (como já mencionado, a dualidade 
de mundo real e virtual está perdendo a força, mas, para fins de compreen-
são, esse conhecimento prévio seria o aproveitamento de amizades off-line 
para online) ou pelo sentimento de identificação com base nessa categori-
zação.

As hashtags são palavras-chave antecedidas pelo símbolo “#”, utilizadas 
para designar determinado assunto/tema pertinente à publicação e trans-
formadas em hiperlinks quando publicadas. Esse recurso vincula os conteú-
dos de atores sociais distintos ao agrupar todas as publicações equivalentes, 
que podem ser encontradas pela ferramenta de busca de hashtags. Uma 
hashtag bastante difundida na rede é “#HealthyLifeStyle”, utilizada para se 
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referir a conteúdos e perfis que englobam alimentação saudável e ativida-
des físicas, remetendo a um estilo de vida saudável. É formada, assim, uma 
rede inteira que envolve pessoas engajadas nesse tema, também reunidas 
por interesses em comum.

Por fim, há as redes ego, baseadas em laços sociais que giram em torno 
de interesses particulares, com vínculos sociais escolhidos através de julga-
mentos em detrimento ao que o Outro divulga de si no ciberespaço. Em cada 
uma dessas redes, o usuário pode determinar quem serão seus seguidores e 
quem deseja seguir a partir de seus próprios interesses, independentemente 
da localidade, configurando a ideia da “comunidade personalizada” (WELL-
MAN, 2001), na qual os vínculos podem ser personalizados, escolhidos e 
constituídos de modo individual.

Castells (2003) caracteriza o padrão de sociabilidade nas sociedades con-
temporâneas pelo individualismo em rede e desvincula a existência social das 
comunidades a um único tipo de suporte material. Trata-se de uma sociabi-
lidade que não é necessariamente ancorada no território geográfico ou na 
identidade local. Nesse contexto, os meios de comunicação desempenham 
um importante papel ao fornecer suportes materiais diversificados que sus-
tentam as relações, tendo a Internet e os dispositivos móveis como o ápice 
desse fenômeno. No entanto, estão longe de ser o único fator responsável 
pela relação individualizada com a sociedade, que
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Enraíza-se, em primeiro lugar, na individualização da relação entre capital 
e trabalho, entre trabalhadores e o processo de trabalho, na empresa de 
rede. É induzida pela crise do patriarcalismo e a subsequente desintegração 
da família nuclear tradicional, tal como constituída no final do séxulo XIX. 
É sustentada (mas não produzida) pelos novos padrões de urbanização, à 
medida que subúrbios e condomínios de luxo ainda mais afastados proli-
feram, e a desvinculação entre função e significado nos microlugares das 
megacidades individualiza e fragmenta o contexto espacial de existência. E 
é racionalizada pela crise de legitimidade política, à medida que a crescente 
distância entre os cidadãos e o Estado enfatiza o mecanismo de represen-
tação e estimula a saída do indivíduo da esfera pública. (CASTELLS, 2003, p. 
108).

EXIBICIONISMO E INTIMIDADE

Deuze (2013) utiliza a expressão “zumbificação” para se referir ao uso 
intensivo e imersivo que a sociedade faz dos meios de comunicação e para 
reforçar que se vive em um contexto de mídias onipresentes, cada vez mais 
rapidamente e profundamente difundidas, ao ponto de, na maioria das ve-
zes, nem percebermos que estamos expostos a elas.

Schulz (2004) identifica quatro processos pelos quais os meios alteram 
a comunicação e interação humanas: eles estendem as possibilidades da 
comunicação no tempo e espaço; substituem as interações face a face pe-
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las interações mediadas; requerem uma adaptação no comportamento dos 
atores no tangente às valorações, formatos e rotinas de cada mídia; e, por 
fim, incentivam a fusão das atividades sociais. Nesse sentido, casa, trabalho, 
vida pessoal, etc. são postos sob o mesmo prisma comunicativo; o cotidiano 
se torna cada vez mais midiatizado e potencialmente exposto, configurando 
o que Bauman (2008) chama de “sociedade confessional” e “vida eletrôni-
ca ou cibervida”, na qual o usuário se torna promotor das mercadorias e as 
próprias mercadorias que promove.

Para iniciar a discussão sobre o fenômeno de exibicionismo em rede, 
parto da ideia de ator social na Internet, de Recuero (2009). Segundo ela, 
uma rede social é definida por um conjunto de dois elementos: atores (pes-
soas, instituições ou grupos, que compõem os nós da rede) e suas conexões 
(interações ou laços sociais). Na Internet (e também em outras formas de 
comunicação mediadas por dispositivos), entretanto, os atores são consti-
tuídos de maneira um pouco diferenciada, visto que não são imediatamen-
te discerníveis devido ao distanciamento entre os envolvidos. Eles são, na 
verdade, representações dos atores, indivíduos que agem através de links e 
perfis criados em blogs, chats, Facebook, entre outros, e estão em processo 
permanente de construção e expressão de identidade. “O eu que fala, que 
narra e se mostra incansavelmente na web é tríplice: é ao mesmo tempo au-
tor, narrador e personagem.” (SIBILIA, 2007, p. 183).
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Além de possibilitar a comunicação mediada pelas tecnologias de infor-
mação e comunicação, os sites de redes sociais “são capazes de construir 
e facilitar a emergência de tipos de capital social que não são facilmente 
acessíveis aos atores sociais no espaço off-line” (RECUERO, 2009, p. 107). O 
capital social refere-se a um valor constituído a partir das interações entre 
os atores sociais e, de acordo com Bertolini e Bravo (2001), pode ser classi-
ficado em relacional, normativo, cognitivo, confiança no ambiente social e 
institucional. Neste estudo, trabalha-se com o capital social relacional, que 
compreende a soma das relações e interações que conectam os indivíduos 
em um determinado contexto e está associado a aspectos individuais (mu-
dam de acordo com as ações de um indivíduo, e não do grupo) e, portanto, 
às redes ego (RECUERO, 2009).

Recuero (2009) elenca quatro valores apropriados pelos atores que con-
tribuem para o capital social relacional: visibilidade (derivado da própria pre-
sença do ator na rede), reputação (uma percepção qualitativa, a forma como 
os outros atores veem alguém), popularidade (relacionada ao número de 
conexões ou relações do ator na rede) e autoridade (referente à influência 
do ator sobre os demais). Nessa lista, a visibilidade é um valor decorrente da 
Internet e, especificamente, dos sites de redes sociais (frente à liberdade em 
produzir e consumir conteúdo, vista brevemente na introdução deste arti-
go), mas também é matéria-prima para a criação dos outros valores.
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Assim, aumentar a visibilidade social de um nó interfere no capital social 
obtido pelo ator. Em uma conjuntura onde é possível gerenciar informações 
dos e para os atores e controlar a imagem de si mesmo projetada aos outros, 
o exibicionismo se torna uma ferramenta na busca pelo aumento dessa vi-
sibilidade. A lógica é diretamente proporcional: quanto mais visível na rede, 
mais nós o ator terá, maior será sua popularidade e, dependendo dos con-
teúdos que publica, melhor será sua reputação e maior será sua autoridade.

Sibilia (2003) chama de “imperativo da visibilidade” da nossa sociedade 
atual essa necessidade de exposição pessoal. Esse imperativo, decorrente 
da intersecção entre o público e o privado, para ser uma consequência di-
reta do fenômeno globalizante, que exacerba o individualismo. É preciso 
ser “visto” para existir no ciberespaço. É preciso constituir-se parte des-
sa sociedade em rede, apropriando-se do ciberespaço e constituindo um 
“eu” ali (Efimova, 2005). Talvez, mais do que ser visto, essa visibilidade seja 
um imperativo para a sociabilidade mediada pelo computador. (RECUERO, 
2009, p. 27).

A cada dia, são criados sites de redes sociais que colocam em discussão 
a dicotomia de público e privado no sentido de publicidade versus privaci-
dade, ou visibilidade versus invisibilidade, ao passo que se aproximam cada 
vez mais da vida íntima e demandam a construção de uma identidade que 
traduz a personalidade e os interesses de cada um.
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Diferentemente de outras plataformas (como o Facebook e o Linkedin), 
o Instagram não possui um “espaço para perfil” extenso. O aplicativo dispo-
nibiliza cinco espaços que podem ser preenchidos, sendo apenas o primeiro 
deles de preenchimento obrigatório: nome de usuário (@renataothon, por 
exemplo), nome do administrador da conta (Renata), site (www.renataothon.
com.br, caso haja), informações que a pessoa desejar acrescentar (“Jornalista 
e Publicitária. 25 anos.”) e foto.

Dessa forma, as imagens publicadas consistem no principal modo de 
construir um perfil e expressar identidade, e os elementos presentes em 
cada uma compõem o que Goffman (1985) conceitua como a fachada pes-
soal dos indivíduos. Ou seja, “distintivos da função ou categoria, vestuário, 
sexo, idade e características raciais, altura e aparência, atitude, padrões de 
linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes” (GOF-
FMAN, 1985, p. 31) são equipamentos expressivos empregados pelo indiví-
duo durante a sua representação, auxiliando a impressão que ele pretende 
gerar aos outros.

A partir daí, propõe -se que, quanto mais desses equipamentos forem 
exibidos, mais o ator social estará consolidando uma identidade e emitindo 
uma impressão mais próxima à realidade que o cerca, porém de forma pla-
nejada. É o que a argentina Paula Sibilia (2007) chama de “show da realidade 
cotidiana”: os sujeitos contemporâneos se autoconstroem como persona-

http://www.renataothon.com.br/
http://www.renataothon.com.br/
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gens reais, mas, ao mesmo tempo, transformam suas vidas em ficção.
Na tese A intimidade como espetáculo, Sibilia (2008) analisa a espetacu-

larização da vida íntima das “pessoas comuns”, que se apropriam de práticas 
midiáticas e se autotransformam em marcas. A autora inicia sua argumenta-
ção sobre a exibição da intimidade na Internet citando a eleição de “Perso-
nalidade do Ano” de 2006 da Revista Time. Há mais de 85 anos, a publica-
ção elege a pessoa que mais marcou, para o bem ou para o mal, o mundo 
no respectivo ano (o eleito também pode ser uma classe ou um símbolo, a 
exemplo de 2011, que teve o “manifestante” escolhido em razão dos pro-
testos e revoluções que ocorreram, ou de 2014, representado pelas equipes 
de saúde que combateram o vírus Ebola). Em 2006, a Time escolheu “você” 
(“eu”, “você”, “nós”, ou seja, pessoas comuns) com o objetivo de salientar 
a crescente importância da rede mundial de computadores e dos usuários, 
ressaltando o aumento inaudito do conteúdo produzido por usuários da In-
ternet.

Não raramente, muitos desses enunciadores se destacam em seu circui-
to interacional próprio, ganham seguidores e fãs em números notáveis e se 
veem como formadores de opinião. Barabási e Albert (1999) já citavam a 
presença de conectores em todas as redes, referindo-se aos indivíduos que 
possuíam um número maior de conexões do que a média do grupo e de-
sempenhariam um papel importante na topologia da rede, pois seriam os 
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maiores responsáveis pelo compartilhamento e divulgação de informações.
Hoje, esses conectores também podem ser vistos sob o prisma da ce-

lebrização no domínio das redes sociais, conceituado por Braga (2010) de 
“microcelebridades”. O fenômeno está diretamente relacionado à legitima-
ção de conteúdos e autores nesses ambientes e pode ser visto pelas novas 
categorias de usuários-mídia (TERRA, 2009) - é o caso dos bloggers (blo-
gueiros), twitteiros, instagrammers e, mais recentemente, os youtubers ou 
videobloggers. Enquanto que as celebridades tentavam manter a privaci-
dade mas tinham suas vidas expostas pela perseguição dos paparazzi, hoje, 
grande parte delas expõe sua intimidade na Internet, juntamente às novas 
microcelebridades. A diferença é que agora há a possibilidade de gerenciar 
o conteúdo das publicações.

Apesar de estarmos diante de uma cultura que incentiva a criatividade 
pessoal em uma explosão de produtividade e inovação, é preciso atentar 
para o fato de que essa produção está cada vez mais voltada para o merca-
do (SIBILIA, 2008). A maior parte das blogueiras (senão todas), por exemplo, 
são contratadas pelos meios de comunicação de massa ou por empresas de 
outros setores mercadológicos para desenvolver trabalhos que lhes rendam 
lucratividade. Elas acabam se convertendo em diários íntimos – ou “diários 
êxtimos”, um jogo de palavras que consiste em reforçar o fenômeno de ex-
posição da própria intimidade nas “vitrines globais da rede” (SIBILIA, 2008, 
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p. 16, tradução nossa) -, e fazem da exibição de suas rotinas uma profissão, 
atrelando a qualquer hábito mercadorias e marcas e contribuindo para a di-
fusão de tendências e práticas de consumo e para a consolidação de novos 
formatos de publicidade82.

Por mais que se fale em uma cultura do eu, marcada pela alta exposição, é 
importante ressaltar que esse fenômeno foi tomando forma de acordo com 
as inovações tecnológicas e as possibilidades que elas trouxeram. Os sites 
de redes sociais, ancorados na visibilidade e autopromoção e criados para 
o compartilhamento de imagens próprias, não são uma forma totalmente 
nova de retratar a própria imagem. O autorretrato (massificado pelo termo 
“selfie”) é um gênero bastante difundido no campo das artes plásticas, prin-
cipalmente a partir do Renascimento, quando o Homem passa a ser o centro 
do universo. São incontáveis as pinturas que registram a vida de pessoas e 
famílias nobres e burguesas, encomendadas por elas mesmas, e os autorre-
tratos de artistas renomados – a longa lista inclui nomes como Leonardo da 
Vinci, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Anita Malfatti e Tarsila 
do Amaral.

O advento da fotografia e os posteriores aperfeiçoamentos dos equipa-

82 A exemplo da hashtag #publipost, utilizada pelos usuários do Instagram para identificar quando uma publicação é patro-
cinada, envolvendo, geralmente, a divulgação de um produto ou serviço de uma forma mais discreta. É o caso de uma blo-
gueira de moda que publica uma “ selfie” (imagem de si mesma) utilizando um batom da marca X e identificando essa marca 
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mentos fotográficos trouxeram novas perspectivas de uso da imagem em 
razão do exibicionismo: de álbuns de família, cuja circulação era limitada 
por questões geográficas, aos álbuns digitais, publicados e compartilhados 
a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo. Nesse mesmo curso, os 
vídeos produzidos e publicados em sites como o Youtube e Snapchat83 tive-
ram suas sementes plantadas ainda na década de 70, com o videoteipe e o 
videocassete, quando as pessoas começaram a filmar seus eventos, de férias 
a comemorações familiares, produzindo, assim, suas próprias imagens, além 
dos álbuns fotográficos (CASTELLS, 1999). Em outras palavras, “certas for-
mas aparentemente anacrônicas de expressão e comunicação tradicionais 
parecem voltar ao cotidiano com uma nova roupagem” (SIBILIA, 2008, p. 18, 
tradução nossa).

Assim, as novas tecnologias intensificaram esse processo ao permitir que 
todas as ações (fotografar, filmar, editar e compartilhar) fossem feitas a par-
tir de um aparelho, em frações de tempo cada vez menores. Em meio a uma 
sociedade midiatizada, fascinada pela incitação à visibilidade e pelo império 
das celebridades, se percebem novas formas de autoconstrução baseadas 
na visualidade e nos laços sociais que poderão ser formados a partir dessas 
performances.

por meio de marcadores de direcionamento.

83 Criado em 2011, o Snapchat é um aplicativo para smartphones que permite aos usuários se comunicarem por fotos, vídeos 



Título da Obra

309

Capa

Sumário

Autor

eLivre

Em um esforço para compreender estes fenômenos, alguns ensaístas alu-
dem à sociabilidade líquida ou à cultura somática do nosso tempo, onde 
aparece um tipo de ‘eu’ mais epidérmico e maleável, que se exibe na super-
fície da pele e das telas. [...] E inclusive se analisam as diversas bioidentida-
des, desdobramentos de um tipo de subjetividade que se ancora nos tra-
ços biológicos ou no aspecto físico de cada indivíduo. Por tudo isso, certos 
usos de blogs, fotologs, webcams e outras ferramentas como o MySpace 
e o Youtube, seriam estratégias que os sujeitos contemporâneos põem em 
ação para responder a estas novas demandas socioculturais, sinalizando 
novas formas de ser e estar no mundo. (SIBILIA, 2008, p. 28, tradução nos-
sa).

Acrescenta-se às ferramentas citadas pela autora, dentre outras mídias 
mais recentes, o Instagram. É através desse confessionário que se expõe o 
ponto de vista da intimidade, das relações do consumo, das experiências do 
sujeito e como ele apresenta seu cotidiano e constrói sua identidade, conso-
lidando a demanda da narrativa e da visibilidade do sujeito contemporâneo. 
Um dos diferenciais do aplicativo é a sua origem dependente da mobilidade, 
que, somada à sua finalidade (compartilhar imagens), corrobora com o com-
partilhamento instantâneo da rotina e da intimidade de cada um. A partir 
das “curtidas”, comentários e número de seguidores/solicitações, elementos 

e mensagens, que são apagadas segundos depois da sua visualização. Esse diferencial reforçou o caráter de publicações mais 
íntimas na rede.
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da sociabilidade citados anteriormente, o usuário dá forma à sua persona-
lidade, gerenciando informações dos e para o Outro e as impressões que 
projeta para o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capitalismo do século XIX e início do XX reforçava a ideia de que as 
identidades dos indivíduos eram definidas pelas suas posses materiais. Os 
bens eram tidos como extensões do homem, uma vez que o fato de possuir 
determinados produtos podiam definir o que cada um era. A tese é de De-
bord, presente na obra intitulada A sociedade do espetáculo, publicada em 
1964: “A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou, 
na definição de toda realização humana, a uma evidente degradação do ser 
em ter.” (DEBORD, 1964, p. 17)

O exibicionismo e a exposição da intimidade, intensificados na contem-
poraneidade e discutidos neste artigo, marcam uma fase posterior, caracteri-
zada pela espetacularização da vida, na qual a relação social entre as pesso-
as é mediada por imagens e o ser passou a ser representado pelo aparecer: 
“O espetáculo [...] nada mais diz senão ‘o que aparece é bom, o que é bom 
aparece’.” (DEBORD, 1964, p. 12).
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Não é preciso recorrer aos reality shows da televisão ou ao Show de Tru-
man (1998) para ilustrar esse cenário. A cultura exibicionista, marcada pela 
autorrepresentação e pela construção de personagens norteados pelos va-
lores de mercado, pode ser vista nas redes sociais na Internet por meio da 
observação dos atores e dos laços sociais vinculados a cada um. Com a (in-
cipiente) democratização dos meios de comunicação, qualquer pessoa pode 
se transformar em mídia, se comunicar e criar audiência para o seu próprio 
espetáculo.

A partir deste estudo preliminar, verifica-se que o Instagram apresenta 
elementos sintonizados com a nova sociabilidade configurada pelos sites de 
redes sociais, baseada em laços fracos, no capital social construído principal-
mente a partir da visibilidade, nas interações em rápidas frações de tempo 
e nas interações geograficamente desterritorializadas. Se é preciso aparecer 
para ser, e ser para construir e consolidar redes individuais, a saída encon-
trada por muitos é o exibicionismo.
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REVISTA MALU E RELACIONAMENTO: 
UM CALIDOSCÓPIO SOBRE O CASAMENTO

Suelly MAUX84

INTRODUÇÃO

Colcha de retalhos. É assim uma banca de revistas: fascinante com seu 
leque de opções de títulos, cores, prateleiras de produtos que vão de bebi-
das alcoólicas, livros a chinelos de dedo. É um ambiente que resiste a outras 
formas de acesso à informação proporcionadas por tablets, computadores, 
smartphones. Destarte, este texto propõe uma sucinta digressão acerca da 
publicação impressa Malu (R$2,50/preço de banca), uma revista semanal 
da editora Alto Astral, sendo, portanto, uma de tantas leituras e angulações 
possíveis, percorrendo o itinerário da abordagem da DHE (Dialética Históri-
co-Estrutural), via procedimento histórico da seção intitulada Relacionamen-
to de um exemplar sorteado (19 de março de 2015, n. 664) aleatoriamente 
(simples) em um universo de doze edições, janeiro a março, da Malu. Para a 
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escolha da seção, procedemos ao sorteio das seções da edição 664.

REVISTAS FEMININAS: CALIDOSCÓPIOS COTIDIANOS

O século XIX assistiu a uma corporificação diferenciada da imprensa no 
que concerne ao público. A imprensa que surgia, à época, direcionava suas 
mensagens a um público, ainda incipiente, e divulgava ideias que, aos pou-
cos, ancoravam o papel da mulher na sociedade contemporânea, e assim 
instituíam e produziam   “novos” sentidos e práticas sociais ao cotidiano do 
universo feminino.

A imprensa feminina, assim denominada devido aos temas tratados em 
suas páginas, registrava os feitos, modelava e espelhava a sociedade tal qual 
faz hoje. Através de suas publicações percebemos várias leituras das trajetó-
rias da mulher na sociedade, além de perceber pela sua evolução histórica 
e social novos valores e estilos de vida que se estabeleceram na sociedade 
relacionados aos novos-velhos estilos comportamentais do gênero femini-
no. No universo da cronologia e da História os jornais direcionados ao pú-
blico feminino antecederam as revistas em seus formatos e linguagens, pois 
foram as primeiras publicações periódicas que demonstravam as alterações 
das relações entre homens e mulheres, bem como das reconfigurações e 
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práticas comportamentais instituídas ao universo feminino.
Para Buitoni (1981, p. 9), em algum momento surgiram os veículos im-

pressos direcionados às mulheres, o momento ela descreve como sendo 
provavelmente o que ampliou os “[...] papéis femininos tradicionais, circuns-
critos até então ao lar ou ao convento. E também com a evolução do capita-
lismo, que implicava em novas necessidades a serem satisfeitas”.

As publicações (principalmente as francesas e inglesas) aportaram no 
Brasil e se tornaram símbolo de status e guia para as mulheres na sociedade. 
A imprensa assumiu um papel catalisador, importando figurinos (e moldes) 
do que se usava fora do país, assim “a necessidade estava criada; havia por-
tanto um mercado” (BUITONI, 1981, p. 12).

As revistas direcionadas para o público feminino podem ser dispostas, 
como de estilo ou comportamento, prestação de serviço e as de fofocas ou 
populares. Elas fazem parte do leque de entretenimento, assim como são 
dispositivos construtores, articuladores, organizadores de práticas sociais 
no universo das representações midiáticas históricas e socioeconômicas do 
universo feminino.

Em relação à aquisição, atualmente, inferimos que a venda avulsa pro-
porciona um impulso nesse segmento. Afinal, ir a uma banca de revistas é, 
quase sempre, um momento de lazer, de descontração, de busca por novos 
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títulos, onde nos vemos num calidoscópio de títulos, de capas chamativas, 
de cores fascinantes e principalmente de universos “inclusivos”, quiçá a ida 
às bancas já tenha se incorporado a uma tarefa semanal no cotidiano de al-
gumas usuárias.

Gráfico 1: Circulação de Revistas Mensais (por preço).

Fonte: ESTUDO SOBRE... (2015).

O gráfico 1 demonstra a ascensão da venda das revistas impressas com 
valores abaixo de R$4,90, caso da Malu, que custa R$2,50. Com R$15,00 po-
de-se fazer uma “feirinha” de seis revistas, valor que não compra nem duas 
edições das segmentadas de estilo como Claudia (Editora Abril – R$14,00) e 
Marie Claire (Editora Globo – R$14,00).

As revistas femininas e a história da mulher caminham pari passu. Cam-
bará (1990, p. 24) afirma que um caminho para se conhecer a história da mu-
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lher e contextualizá-la no seu tempo é folhearmos as “revistas destinadas à 
mulher através dos anos”. Pesquisadora sobre a imprensa feminina, Buitoni 
(1981), em sua análise sobre a representação da mulher pela imprensa femi-
nina, decompõe as formas de representação até a década de 1970, através 
de textos escolhidos em jornais e/ou revistas, descambando em uma pes-
quisa exaustiva de apresentação de títulos e algumas características de cada 
veículo.

A gênese das revistas populares transita entre o surgimento do rádio e da 
televisão. Mas, é através de suas programações direcionadas a um público 
popular que nos anos 1990 surgem revistas direcionadas a um público sem 
grande poder aquisitivo. Essas revistas, hoje, são as filhas “menos abastadas” 
das de comportamento. Elas possuem, tais quais as de estilo, três eixos que 
funcionam como um leitmotiv nesta era do eu: o consumo, a sensualidade e 
a autoestima (MIRA, 2001; GIDDENS, 1993, 2002; RÜDIGER, 1996, 2002).

Nas instâncias das linguagens e práticas sociais, encontramos esses três 
eixos que no modelo de um calidoscópio retratam a mulher contemporâ-
nea, multifacetada, independente, corajosa, sensual, que sabe o melhor para 
si, namora sem compromisso, acompanha a moda. Algumas características 
na linguagem fazem-se presentes e identificáveis: o uso de guias, a presença 
de profissionais especialistas, o uso excessivo de advérbios em orações, re-
ceitas e a escritura de depoimentos pessoais (MIRA, 2001; DIAS, 2005), além 
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do modo verbal no imperativo.
É patente a observação que tais eixos induzem, convidam, mostram a 

vantagem da usuária estar inserida nas práticas sociais e nos universos ide-
ológicos das revistas, e de se identificar com a mulher (a)mostrada em suas 
páginas e rubricas. A moda, a culinária, a beleza, o lar, o amor, por exemplo, 
são partes integrantes das primeiras publicações endereçadas às mulheres 
presentes até a atualidade. Para Mira (2001, p. 100), “[...] as revistas femini-
nas tradicionalmente contemplaram as mulheres com temas como: o lar, a 
moda, a beleza e o amor [...]”. Del Priori (2000, p. 45) não difere da autora 
citada e reafirma que desde as iniciais publicações os “jornais dirigidos às 
mulheres exibiam figurinos, receitas culinárias, moldes de trabalhos manu-
ais”. No início da década e 1960, Morin (1984) esclarecia que a imprensa 
feminina, enquanto veículo, é uma organização burocrática, no mundo da 
indústria cultural, que cria ao mesmo tempo em que se sustenta de unida-
des individualizadas.

As práticas representadas por essa imprensa e consideradas como sendo 
do lar, não só nas revistas dos séculos passados, mas neste também, perpas-
sam momentos de prazer, de atividade lúdica, para ser exercido nas horas 
vagas e de lazer. Bordar, cozinhar, trabalhar com artesanato, costurar, tri-
cotar foram atividades incorporadas e oferecidas ao cotidiano das usuárias. 
Ou seja, as mesmas atividades que secularmente cabem às mulheres, são 
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travestidas de outro modus vivendi, facendi e operandi, retornam para uma 
supermulher: aquela que além da jornada diária do trabalho fora de casa, 
ao voltar tece, cozinha, limpa, costura, borda, numa jornada sem fim. (DIAS, 
2005). Para Morin (1984) ocorre uma “arrumação” dos dois grandes temas 
norteadores e identificadores da cultura de massa: casa/bem-estar e sedu-
ção/amor, quando eles se encontram (na imprensa feminina) numa tendên-
cia à harmonia da vida cotidiana e orientam e guiam o saber viver cotidiano.

Dentre as revistas denominadas populares femininas semanais, audita-
das pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação), a Malu possui uma circula-
ção média – janeiro a setembro de 2014 de 116.311, sendo a oitava de maior 
circulação semanal (ANER, 2015).

A editora Alto Astral apresenta a Malu como “a melhor amiga da mulher 
brasileira” e a especifica como uma leitura para a classe C, para mulheres en-
tre 20 a 39 anos, e “com grande potencial de consumo e que querem estar 
bem informadas” (A MELHOR AMIGA..., 2013).

A revista Malu (1998), há 17 anos no mercado, é referência para a leitora 
da classe média e a mantém informada sobre tudo que faz parte do seu uni-
verso: dietas, culinária, moda, corpo, beleza, saúde, família e famosos. Exi-
gente, essa mulher segue tendências, é decisora de compra e tem na revista 
um referencial de comportamento e consumo (MALU A MELHOR AMIGA..., 
2015). A revista estabelece uma ligação, uma chamada – a preço popular – 
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com a usuária, que se inicia com a capa que estampa uma celebridade, as 
chamadas e a cada edição um folheto (Malu Receitas) de receitas. Abaixo 
segue uma ilustração dos dados mais recentes da Editora Alto Astral acerca 
da Malu, cujas informações trazem dados dos anos 2013 e 2014 (com suas 
respectivas fontes).

Figura 1: Dados da revista Malu.

Fonte: MALU A MELHOR AMIGA... (2015)

Para além do papel, a Malu está presente em diversas plataformas, no 
Facebook (Revista Malu, com 76.061 curtidas na página até o dia 29 de ou-
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tubro de 2015) e no Twitter (1.411 seguidores até o dia 29 de outubro de 
2015). As revistas semanais, populares, desde sua ascensão mercadológica, 
seguem uma linha crescente, onde arregimentam usuárias, devido princi-
palmente ao baixo custo de suas publicações, como as revistas com valores 
abaixo de R$4,90 (dados do IVC mais recentes).

RELACIONAMENTO E CASAMENTO

As práticas que se refletem nos conteúdos midiáticos, nos eixos aqui ob-
servados: autoestima, consumo e sensualidade (MIRA, 2001; GIDDENS, 1993, 
2002; RÜDIGER, 1996, 2002), não se apresentam apenas no nosso objeto de 
estudo, mas observamos que são também uma composição das teias onde 
os indivíduos constroem o dia a dia. Portanto, numa tessitura metodológica 
das linguagens, dos processos que se imiscuem num entrelaçamento con-
sumido num dispositivo midiático, a seção Relacionamento, da edição ana-
lisada, traz o tema “Casamento blindado – exercícios práticos para eternizar 
os bons momentos da vida conjugal” (MALU, 2015, p. 22).

Nas páginas analisadas (quatro colunas) há uso de cores quentes e frias, 
a identificação da rubrica Relacionamento com a assinatura do colaborador/
repórter logo abaixo, um boxe e uma coluna, ambos destacados pelo uso 
de cores. A coluna intitulada Papo de Amor traz a foto da jornalista Virgí-
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nia Martin (informada como “jornalista, escritora e palestrante na área de 
família. www.divorciadoscuradosebemhumorados.com”), em ambas edições 
(MALU, 2015, p. 22).

Relacionamento enfoca, nessa amostra, as relações estabelecidas pelo 
Casamento (chamada principal), mas também deixa em aberto, sem especi-
ficar Casamento, outras formas de Relacionamento. De modo particular traz 
posologia, lições e orientações para blindar e salvar esses vínculos. Na Malu 
(2015, p. 22), a seção é assinada por “Jaqueline Galdino/Colaboradora” (não 
há outras indicações acerca de sua formação ou vínculo com a revista) e traz 
a foto do casal Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa Es-
cola do Amor na TV Record (ela é filha de Edir Macedo, bispo e fundador da 
Igreja Universal do Reino de Deus).

“Casamento blindado – o seu casamento à prova de divórcio” também 
é o título do livro do casal, e se constitui num guia de estudo e aplicação 
para perenizar a relação instituída pelo matrimônio. O subtítulo “Exercícios 
práticos para eternizar os bons momentos da vida conjugal” deixa nas en-
trelinhas o sentido de que há também maus momentos os quais não devem 
ser eternizados.

A página se apresenta mais como uma publicidade do livro e das ideias 
dos autores complementadas por um box com seis dicas para resolver o 
problema de um casamento que se desgasta pelo orgulho. As dicas ensina-

http://www.divorciadoscuradosebemhumorados.com/
http://www.divorciadoscuradosebemhumorados.com/
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das por Renato Cardoso elevam a importância do papel do homem no Ca-
samento.

Figura 2: Página Relacionamento da Malu, 2015.

Fonte: MALU, 2015.

Na Figura 2, os ensinamentos são ancorados pelas imagens do livro e do 
casal e pelos subtítulos que se encadeiam numa lógica de entender, equi-
librar, blindar e testar o Casamento. O autoequilíbrio torna-se no discurso 
uma constante nas diretrizes fins para um Casamento blindado cuja palavra 
já nos remete para algo imune, resistente, protegido das agruras e tempes-
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tades do mundo, de modo particular do mundo do outro, do companheiro.
Subtende-se que o fim é o Casamento (aquele indissolúvel), posto que 

entender os motivos que levam a esse fim quase sempre são errados e a 
partir daí estabelecer bases concretas e sustentáveis de um Casamento, é 
um exercício pós-núpcias que requer autocontrole, harmonia entre razão e 
emoção, donde a concepção de definições de necessidades do homem e da 
mulher no Casamento já estão aí estabelecidas e fechadas.

Destarte, a publicidade do livro 50 noites em tons de cinza “Inspiração 
do cinema” está inserida num boxe de cor rosa choque, que a princípio pa-
rece chocar com os ensinamentos do casal do Casamento blindado, pois ele 
afirma que “muitos veem no casamento a oportunidade de sair da casa dos 
pais ou ter sexo constante. ‘As pessoas usam as razões erradas para se casar. 
Então, quando chega o convívio do dia a dia de um casamento, aquelas ra-
zões pelas quais se casaram não sustentam o relacionamento’” (MALU, 2015, 
p. 22).

Entretanto, as publicidades, ambas sobre livros e relacionamentos, que 
a princípio se destoam, juntamente com a coluna Papo de Amor, se encon-
tram no “universo das categorias básicas da DHE – Pressuposto do Conflito 
Social, Totalidade Dialética, Objetividade e Subjetividade, Teoria e Prática e 
Unidade de Contrários - e Demo (1995) infere que a Unidade de Contrários 
é a mais profunda da dialética, resume todas as outras e funciona como a 
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energia motriz da sociedade” (DIAS, 2005).
Demo (1995, p. 99) alerta para a importância de percebermos a Unidade 

de Contrários no nosso dia a dia:

É fundamental ver a unidade de contrários também na cotidianidade. A sa-
bedoria popular pode cometer erros científicos graves, mas sabe mais que a 
ciência que a felicidade humana é totalidade conflitiva, pois o cotidiano, de 
si, é triste. É monótono. Não é da gargalhada que se vive todo dia. Ao con-
trário, o dia- a- dia chora, no vale de lágrimas. A vida é dura e o sofrimento 
é contradição natural preponderante. É preciso trabalhar, e a desigualdade 
social nos espreita por toda parte. Quando menos esperamos, trabalha-
mos para os outros, servimos a minorias privilegiadas, nos submetemos a 
chefes ilegítimos. A unidade de contrários não é algo solene, excepcional, 
intempestivo. Mora na situação mais prosaica do nosso dia-a-dia, porque é 
o próprio ritmo da vida. (DEMO, 1995, p. 99).

O “sexo constante”, percebido como uma das razões erradas para se ca-
sar, é repelido pelas 50 noites em tons de cinza quando afirma: “Para cada 
noite, o livro traz uma ilustração da posição sugerida, a narrativa dos perso-
nagens e dicas práticas para aumentar a satisfação do casal na intimidade.” 
(MALU, 2015, p. 22). Sabemos que os personagens desse livro é um casal 
formado por homem e mulher, como também são homem e mulher o casal 
que propõe um Casamento blindado.
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As relações existentes entre o homem e a mulher foram alteradas por 
elementos constitutivos da tessitura social. A própria formação do que seja 
um “casal” sofreu transformações sociais, econômicas, culturas, políticas, ge-
ográficas. O Casamento é um exemplo concreto, onde percebemos formas 
de se relacionar com o outro, portanto a realidade não nos é dada a partir 
da concepção do que ela é, “[...] mas como resultado das diferenças consti-
tuídas na prática diária”, afirma Giddens (2002, p. 45).

Na miscelânea discursiva, enquanto o Casamento blindado afirma que é 
preciso compreender os motivos e fortalecer as bases para perpetuar o Ca-
samento, o Papo de Amor – Segunda Chance (MALU, 2015, p. 22) demonstra 
que “um novo casamento apresenta inúmeras possibilidades de dar certo. 
Geralmente está alicerçado em novas bases de escolhas”.

Papo de Amor contrapõe -se ao Casamento blindado na louvação, elen-
cada por sete pontos, a favor de uma segunda chance no Casamento. Um 
ponto em comum é que Relacionamento como forma de se envolver com 
outra pessoa perpassa pela instituição Casamento; diferente de 50 noites 
em tons de cinza que não indica uma forma de se relacionar, mas propõe 
a liberação sexual da mulher, a inovação e exploração das áreas de prazer. 
“Para cada noite, o livro traz uma ilustração da posição sugerida, a narrativa 
dos personagens e dicas práticas para aumentar a satisfação do casal na in-
timidade.” (MALU, 2015, p. 22).
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Os contrários são tecidos e representados no palco social. Alguns papéis 
se invertem, as mulheres são conclamadas pela “Inspiração do cinema/50 
noites em tons de cinza” a perderem a timidez e explorar as “áreas e sen-
sações de prazer”, embarcar “em aventuras quentes, recheadas de sedução, 
fetiches, acessórios e, em algumas situações, misturando prazer e dor”. Con-
comitante há uma chamada para blindar e eternizar o Casamento, mas tam-
bém há uma luz no túnel: uma Segunda chance!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revista semanal popular Malu (editora Alto Astral), na seção Relacio-
namento, da edição 664, de 19 de março de 2015, espelha uma dinamici-
dade discursiva estrutural dessemelhante, desigual, diferente. Entretanto, as 
condições objetivas e subjetivas permitem que o homem intervenha em seu 
percurso; as objetivas (estrutura) são esculpidas naquelas que são dadas ao 
homem sem sua opção própria, as subjetivas são aquelas que as faculdades 
humanas escolhem, como a capacidade de construir a História. Esse tensio-
namento proporciona uma semelhança entre o que ocorre com as dimen-
sões quantitativa e qualitativa na realidade social. Demo (1995, p. 96) infere 
que “o processo participativo precisa do ator político capaz de construir a 
história dentro do contexto objetivo, não se deixando reduzir a mero pa-
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ciente da história ou a objeto de manipulação externa”.
Os encontros e desencontros, as práticas sociais sugeridas, as motiva-

ções, os modelos instituídos para os modos de Relacionamentos, o modo de 
vida espelhado pelas revistas femininas, a concepção de beleza, o contrato 
de periodicidade (semanal, no caso da Malu), o adentramento no universo 
da vida privada, do corpo, na cozinha, no vestuário, refletem imagens múlti-
plas, clivadas, e principalmente desejadas.

Companheira, amiga, espelho, guia, almanaque, as revistas femininas es-
tão no mercado desde o século XIX, hoje, além do papel, elas estão presentes 
em aplicativos e diversas mídias. O processo participativo inferido por Demo 
(1995, p. 96) perpassa, grosso modo, por instâncias discursivas como a pági-
na analisada neste texto. São visões instituídas e instituintes das instituições 
e formas de relacionamento humano. Há discursos persuasivos e inebriantes 
que propõem novas formas de viver, de se relacionar, de administrar a vida.

Ousamos questionar: é possível, nessa colcha de retalhos, dispor na mes-
ma mesa de cabeceira o livro “Casamento blindado”, “50 noites em tons de 
cinza”, enquanto se pensa numa Segunda chance para um novo casamento? 
A seção Relacionamento (MALU, 2015, p. 22) traz os encontros e desencon-
tros que observamos enquanto sujeitos participativos, atores políticos e ati-
vos na construção da História!
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DOGMAS DE LA INTELIGIBILIDAD
 LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX

Sebastião Guilherme ALBANO85

“Tal vez después de esa breve digresión sea posible entrever la 
extraña relación que al mismo tiempo nos une y nos separa de 

la tradición europea. La conciencia de la separación es una 
nota constante de nuestra historia espiritual.”

Octavio Pazrítica 

“He didn’t want to please his readers. 
He wanted to stretch them until they twanged.”

Martin Amis

Anclados en la idea de los momentos decisivos para la intelección de los 
contornos de la sociedad latinoamericana en la contemporaneidad, es de-
cir, en un sistema social en que algunas modalidades discursivas y algunas 
series de proposiciones son verdaderas y hegemónicas en relación a otras, 
podríamos convocar a una genealogía en que se describa el ascenso de los 
85 Professor do Departamento de Comunicação e do mestrado em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Seus últimos livros são A imaginação revolucionária. Política, cinema e literatura no México (São Paulo: An-
nablume, 2011) e Continente e conteúdo. Mídia e sociedade na América Latina (Porto Alegre/Natal: Sulina/EDUFRN, 2014).
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valores burgueses en el siglo XIX e inicios del XX, de la sociedad industria-
lizada en los decenios de 1930 y 1940 y finalmente a lo que ahora se deno-
mina de sociedad de la información, permeada por el ascenso del capitalis-
mo abstracto.86 Esos son los tres recortes históricos oficiales y recurrentes 
(¿permitidos?) en que podríamos detenernos a fin de tratar de elucidar sus 
inconsistencias, pero nada más lo haremos parcialmente, por considerarlo 
aún más ociosa que nuestra tarea aquí, que pretende un panorama con un 
toque de guasa. Pese a desplegar un panorama casi insoslayable, este no 
es un texto acabado, sino un boceto acerca de temas considerados como 
verdades adquiridas por las ciencias humanas y sociales en Latinoamérica, 
nuestros dogmas. Por definición, la forma significativa de un boceto está en 
indicar desdoblamientos.

Nos detendremos muy brevemente en algunos procesos de legitimación 
86  La bibliografía sobre los períodos de la creación de los Estados-nacionales y posteriormente de los procesos de indus-
trialización es abundante y toda ella inspirada en agentes que autorizaban cierto tipo de versiones en detrimento de otras. 
Sobre la sociedad post-industrial, o la sociedad de la información o del conocimiento, las obras de referencia más utilizadas 
han sido la de Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio (2001) y Manuel Castells (1996). Sobre esta nueva organización social, 
Manuel Castells sugiere que son las categorías de comunicación e información que la tipifican. Él entiende la comunicación 
como lo que concierne a las proposiciones que permiten dar cuenta de los fenómenos observados por un grupo especial, y 
la información como el proceso de racionalización formal de esos fenómenos para su comunicación. Por otro lado, aunque 
parezca prematuro en comparación con las realidades de América Latina, de acuerdo con Fritz Machlup (1984) desde 1958 
se advertía que cerca de 29 por ciento del producto nacional bruto de los Estados Unidos provenía de la industria del cono-
cimiento. Es decir, la guerra fría que entre nosotros era motivo de debates intensos y sobre todo de manifestación política en 
el sentido casi tradicional, en los Estados Unidos hubo el fomento a la producción de tecnología y conocimiento que generó 
códigos de aprehensión, transformación y transmisión de datos que vendrían a imponerse como la base de un nuevo campo 
epistémico que conformaría el nuevo paradigma social.
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de contenidos sociales promovidos por las instancias de articulación cultural 
en los países del Cono Sur, en especial Argentina, Brasil y Chile. La opción 
por las narrativas consolidadas y por la regionalización del estudio se deriva 
del intuito de identificar los puntos generales y obligados de convergencia 
histórica en la formación de esos tres países que se traducen, mediante el 
dudoso filtro de la idiosincrasia, en una producción textual expresiva y bas-
tante coherente con el horizonte de expectativas generado en Occidente en 
los últimos 150 anos. A fin de cuentas, Latinoamérica es una de las fronteras 
de Europa, el centro de Occidente (¿?).87

Mencionaremos cómo teorías y contenidos sociales vinculados a lo que 
se instituyó llamar modernidad, como el liberalismo, nacionalismo, indus-
trialización, la reforma estética de las vanguardias y el advenimiento de los 
medios de comunicación de masas, y posteriormente los temas de la órbita 
de la llamada posmodernidad, como instituciones transnacionales de deci-
sión política, redes informativas de alcance mundial, nuevos actores socia-
les y naturalización de las formas artísticas consideradas transgresoras, es 
decir, contenidos generales y, digamos, transnacionales, fueron recibidos, 

87 Aunque vaya a ser descrito más adelante, cabe anticipar que en los tres países, en el plano político, la modernización de 
las instituciones mediante medidas autoritarias, el llamado populismo, el militarismo e intermitentes transiciones democráti-
cas fueron las constantes políticas de su historia en el siglo XX. Esas modalidades de organización necesitan varias instancias 
discursivas que las legitimen. La producción cultural institucionalizada, es decir, novelas, periódicos, filmes, obras de teatro, 
programas de radio, televisión, eventos de promoción del folclor etcétera tienden a ser el locus en el que se reelaboran con-
tenidos variados con el fin de articularlos en un mensaje estético o de entretenimiento.
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discutidos e inclusive justificados por una parte de la producción cultural 
institucionalizada de los tres países y muchas veces enarbolados como con-
tenidos y formas locales. La producción cultural a la cual nos referimos es 
precisamente la que fue realizada como comentario al desempeño de esas 
otras instituciones, en paralelo con ellas y aceptada por ellas. De esa mane-
ra, se revela una especie de ansiedad, de necesidad de nuestras naciones en 
actualizarse en relación a las coyunturas epistemológicas de los países antes 
considerados centrales, corolario que suscita la necesaria regionalización del 
discurso. Antonio Candido, por ejemplo, diseña ese diálogo posible en “Es-
trutura literária e função histórica” (2000). Inspirados en su elegancia, pero 
tratando de subvertir sus conclusiones con un poco de ironía, describiremos 
procesos sociales consolidados en la historiografía y las obras literarias, aca-
démicas y fílmicas canónicas que constatan la formación de un régimen dis-
cursivo transnacional que se produce en la sociedad y la cultura regionales.88

La transición de un modelo de sociedad a otro puede ser observado por 
intermedio de la trayectoria por la que pasó un elemento estilístico que ani-
ma la producción cultural institucionalizada en América Latina a lo largo de 

88  Parcialmente, esa tentativa de expandir el horizonte del discurso literario y ponerlo en debate con otros vehículos expre-
sivos y con otros discursos ya fue realizado por autores como Ana Pizarro, en “Huidobro, el moderno” (1994), en que entabla 
los vínculos entre el imaginario moderno y la poética del escritor chileno. Algo semejante pero sin un foco en un solo autor, 
hace Flora Sussekind en Brasil (1997). Beatriz Sarlo (1988). Hay muchos ejemplos de estudios similares, pero mi propuesta 
sería una actualización, incorporando el período llamado de la posmodernidad, que coincidió con las dictaduras militares en 
el Cono Sur, y la adhesión de los países que componen la región al proyecto de la sociedad de la información.
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sus casi dos siglos de Independencia, que es la representación de la coyun-
tura política en clave estética. Es decir, aquí argumentos de cuño político son 
figurados bajo los moldes de la narrativa para cumplir una función que está 
más allá de la fruición desinteresada, mecanismo que entre nosotros tiene 
larga tradición y que opera como un matiz a la mera reproducción de las for-
mas europeas.89En el siglo XIX fue sobre todo la novela el discurso que ma-
terializó las proposiciones sociológicas al circunscribirlas a la narrativa, po-
sición suplantada en el siglo XX por algunas manifestaciones de la industria 
cultural, en especial el cine.90En ambos modos expresivos, la verosimilitud 
era obtenida mediante la referencia al espacio, a las personas o a situaciones 

89  Rubén Darío y José Martí tal vez sean en América Latina los representantes de la célebre discusión francesa entre liter-
atura pura (de Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Téophile Gautier) y literatura burguesa (romántica, de género, de los 
“románticos de segunda fila”, como denomina Pierre Bourdieu (1995, p.141). Aquí la disyuntiva fue sustituida por literatura 
pura y literatura comprometida (engagé) con los problemas históricos y sociales. Más que su obra ensayística, que tiene como 
culminación el insoslayable “Nuestra América”, veo en el poema “Dos patrias”, también largamente reproducido, la síntesis 
de la idea de autor comprometido en la región: Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche, (1998, p.127) es el primer verso del 
poema. Es conveniente recordar que José Martí participó del movimiento del Modernismo hispano-americano, que aun al ser 
simpatizante de la denominada pureza del arte, muchos de sus integrantes eran periodistas, ejemplificando la particularidad 
del oficio intelectual en la región. El nicaragüense Rubén Darío, más sintonizado con el artepurismo, también tiene vasta obra 
ensayística

90  Aunque en Chile esté la figura de Alejandro Jodorosky, Raul Ruiz, Patricio Guzmán, que sin embargo produjo más fuera 
que en su país, en Brasil el Cinema Novo, en Cuba estén las primeras producciones del Instituto Cubano del Arte y la Industria 
Cinematográficos (ICAIC) y en México la tradición del cine de la Revolución, en especial en de Fernando de Fuentes, en los 
primeros años del decenio de 1930, voy a poner dos ejemplos muy marcados. En Argentina, el cine de Fernando Birri, espe-
cialmente con Los inundados, 1962, y otros filmes y directores menos conocidos como Alias Gardelito, Lautaro Murúa, Três 
veces Ana, David José Kohon, Los jóvenes viejos, Rodolfo Kuhn, y La hora de los hornos, de Fernando Solanas y Octavio Geti-
no, forman un panorama de compromiso político con renovación formal que va del período entre el peronismo, que cerró su 
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antes experimentadas en el mundo de la vida.91 La urgencia en el diseño de 
la nación y la nacionalidad, el perfil del intelectual en la región, el necesario 
cariz didáctico de la empresa literaria y la idea de que amplios sectores de la 
población carecían de sensibilidad estética pueden ser las razones para que 
ese sea un dado estilístico regular en las narrativas literarias y cinematográ-
ficas de América Latina, especialmente en el Cono Sur, en que hay sectores 
marcadamente occidentalizados, tanto en el sentido étnico como en lo que 
concierne a la racionalidad, en convivencia con poblaciones cuyos códigos 
simbólicos son todavía más complejos (MICELI, 1979; CANDIDO, 1989). Es 
más, creemos que los denominados Nuevos Cines Latinoamericanos, surgi-
dos en el decenio de 1950, de alguna manera continúan un proyecto nacio-
nalista/didáctico empezado en el XIX en la literatura. Por cierto, un proyecto 
nacionalista que en realidad tiene una prefabricación transnacional. Todos 

primer ciclo histórico después de la muerte de Eva Perón en 1952 (Juan Domingo Perón cae en 1955, cuando existía un cine 
llamado de populista, de mucho éxito en toda América Latina), pasa por la sucesión de golpes ocurrida desde entonces hasta 
el inicio de la dictadura en 1976, con el general Jorge Videla. En el caso boliviano, por ejemplo, surge en el país que en 1960 
tenía 3.5 millones de habitantes y 60 salas de cine, un director de documentales brillante, Jorge Sanjinés, q u e  
desde Revolución, 1963, Aysa, 1965, Ukamau y Yawar Mallku, 1966, establece una perspectiva típicamente burguesa, aunque 
crítica, sobre la situación de carestía en que se encontraba 70 por ciento de la población de origen indígena, la mayoría anal-
fabeta y sin siquiera comprender el castellano.

91   Jürgen Habermas (1989, p. 104) actualiza el concepto de mundo de la vida de Edmund Husserl. El concepto de intersub-
jetividad que Habermas utiliza también está inspirado en Husserl (1992). Para Jürgen Habermas, el mundo de la vida es posi-
ble como “correlato de los procesos de entendimiento. Al actuar comunicativamente los sujetos se entienden siempre en el 
horizonte de un mundo de la vida. Su mundo de la vida está formado de convicciones de fondo, más o menos difusas, pero 
siempre aproblemáticas”. (1989, p.104).
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los estados nacionales recurren a la invención de tradiciones comunes para 
consolidarse.

Sin embargo, hubo un cambio cualitativo en los últimos años del siglo XX 
tanto en la literatura como en el cine. En el decenio de los años 1990, no obs-
tante el contexto de transición democrática que podría sugerir una evaluaci-
ón del pasado inmediato por parte de la producción cultural, los fenómenos 
de la llamada globalización tendieron a sustraer esa preocupación política 
nacionalista de las novelas, los filmes y las demás superficies discursivas en 
favor de una reducción de la perspectiva, que se vuelve fragmentada, indi-
vidual y subjetiva (aunque bajo la égida del realismo) lo que imposibilita el 
despliegue de una tesis política nacional declarada y pasa a demonstrar una 
subjetividad cosmopolita. Entre nosotros ya no cabe la idea de Augusto Roa 
Bastos al decir que Yo, el supremo “fue el pueblo paraguayo que lo dictó” 
(1974, p. 441). Ello porque si la autoría, es decir, la idea de autoridad sobre 
la producción de un texto, está en crisis desde hace mucho, las institucio-
nes de control de ese tipo discursivo (academias, editores, premios etcétera) 
suelen ser los verdaderos artífices de las obras. Antes eran entidades como 
el pueblo o la nación. Y tanto la academia, como las editoras, como los pre-
mios son instancias casi anónimas y casi desterritorializadas. Volviendo a lo 
oficial o dogmático, la antología de Rodrigo Cánovas (1997) sobre novelas 
chilenas recientes corrobora esa tendencia, puesto que si hay considerable 
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interés por el pasado inmediato, el foco es mucho más disperso y los códi-
gos de recepción, con un público entrenado para la absorción y el desfrute 
de temas y formas en apariencia mucho más diversos, volvió trivial cualquier 
formulación política, aun la que reclame el más importante impasse ético.

Para ratificar la aseveración anterior basta con recordarse que en 1990 la 
televisión chilena mostró por primera vez en casi dos decenios las imágenes 
de Salvador Allende muerto y del palacio de La Moneda quemando luego 
del golpe de 1973, además de las fotos de los detenidos desaparecidos. La 
respuesta del público más joven, que empezaba a escribir y a filmar en aquel 
entonces fue bastante diversa de la que tuvieron los que habían participado 
o vivido su fase adulta en los decenios de 1970 y 1980 (RICHARD, 1998).92 
La nueva configuración encierra una asimilación de los modelos estéticos 
contemporáneos sin el elemento crítico, en los términos tradicionales. No 
obstante, si observamos la producción teórica realizada por la academia y le 
atribuimos una función de diagnóstico, percibimos el momento actual de la 
producción simbólica como un síntoma de lo que se llama la cultura popular 
internacional (ORTIZ, 1988; SONTAG, 1990).93

En ese sentido, un elemento importante de reciente aparición y que ayu-
92 Sobre el predominio de una cultura del audiovisual en Chile, por ejemplo, ver Valerio Fuenzalida, La televisón en los 90, 
Santiago, Corporación del Promoción Universitaria, 1990.

93 Esa idea parece haber tomado fuerza cuando Susan Sontag cuñó la categoría “the image-world”. Antes de hubo inten-
tos importantes de resumir la acción de la forma de los medios discursivos disponibles (literatura,cine,foto,televisión,teatro, 
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dó a describir y a transformar los tradicionales contenidos de cuño político 
se manifiesta en los nuevos cuadros curriculares en las universidades de la 
región. En los departamentos de ciencias sociales y humanas se notó la in-
cursión de una serie de disciplinas organizadas bajo el nombre de estudios 
culturales que impusieron nuevos puntos de vista sobre las relaciones entre 
cultura y política. Su acción, bastante relevante y extrañamente perentoria 
como discurso de la relatividad cultural,94 se ha vuelto una especie de críti-
ca superinstitucionalizada, nada incisiva en los requerimientos de los temas 
más localizados. Naturalizados como útiles de análisis del mundo poscolo-
nial anglosajón, han sido aquí instrumentalizados como panacea explicativa 
del desequilibrio entre ricos y pobres, negros, indios y blancos, etcétera.

La tendencia al compromiso político subjetivo y personal que se nota 
en algunas novelas y películas en la actualidad, derivada del ascenso de un 
sistema estético multicultural o poscolonial (términos cuñados por los teó-
ricos de los estudios culturales) es casi puramente retórica, aunque a veces 
alcance el virtuosismo como en el caso del argentino Martín Kohan en Dos 

actualmente games, internet) sobre los contenidos sociales más generales, como lo hicieron Edgard Morin en su L´esprit du 
temps, publicado en los años 1960, y en el que versa sobre las vicisitudes de la sociedades de masas en la cultura y, sobre 
todo, Marshal Mcluhan, con The Medium is the Message. An Inventary of Effects, del mismo período y casi objeto de culto 
entre los estudiantes universitarios hasta los años 1970 e 1980.

94  Digo extrañamente perentorio de la relatividad cultural porque los estudios culturales en la actualidad son una unanimi-
dad como campo del conocimiento pero su materia de estudio y su misma razón parecen ser la relatividad de las agrupacio-
nes culturales en relación a otras.
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veces junio. Ese hecho tal vez se deba a que la denuncia, el miserabilismo y 
el compromiso se volvieron elementos de una especie de estructura del sen-
timiento (WILLIAMS, 1961)95en parte de América Latina, sobre todo en los 
países que sufrieron fuertes regímenes represivos en los últimos años, como 
Argentina, Brasil y Chile.

Además, pareciera que los procesos de significación propiciados por los 
medios audiovisuales favorecieron la neutralización de los contenidos más 
explosivos del sistema teórico y social de la segunda mitad del siglo XX. En 
lo que concierne a la forma, hay gran variedad de estrategias discursivas y 
los dictámenes de las vanguardias históricas están más que solidificados.96

Las nuevas redes informativas recrudecen la indiferencia por las especifi-

95 Categoría clave en el sistema interpretativo de Raymond Williams, el término de estructura del sentimiento, structure of 
feeling, concierne a las proposiciones económicas, estéticas y políticas disponibles en determinada época y que orientan la 
imagen que se tiene de la realidad. Corresponde, tal vez, a lo que Bourdieu, inspirado nos clásicos e nos antropólogos, de-
nominó de habitus.

96 Un caso importante de neutralización de los contenidos subversivos por los procesos del audiovisual y de la inserción de 
la industria cultural en el imaginario de América Latina puede ser el cambio de recepción de las novelas de Graciliano Ramos 
y Jorge Amado en Brasil y sus adaptaciones a series de televisión. Perseguidos y detenidos por argumentos considerados 
subversivos en novelas como São Bernardo, Vidas Secas, o Jubiabá y Grabriela, cravo e canela, durante el período de Getúlio 
Vargas (1930-1945), posteriormente, en plena dictadura militar (1964-1985), las obras fueron adaptadas al cine y a series de 
televisión sin que su fuerza crítica tuviera algún impacto sobre el público. En la actualidad, los dos autores son considerados 
paradigmáticos del sistema cultural brasileño y sus tesis revolucionarias, que en realidad eran lo que, en una elaboración 
particular, imprimía una elevación formal a sus novelas, fueron asimiladas y contribuyen para que la denuncia tenga antes 
de cualquier cosa una dimensión estética. Si en realidad las novelas mencionadas no tienen una estructura propositiva clara, 
es decir, tienen directrices antes estéticas que ensayística, se debe considerar que su misma constitución formal encierra su 
dimensión subversiva.
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cidades históricas locales, o parecen promover una síntesis funcional de esas 
con los contenidos globales. Lo que se nota es que, aunado a una especie de 
valoración de otros modos discursivos (cine, radio, televisión, games, inter-
net), los debates sobre los procesos de significación pasaron del análisis de 
textos escritos para otras modalidades expresivas. La poética como campo 
cognitivo de estudios de la literatura empezó a estar vinculada, por influen-
cia de la semiótica especialmente, a otros discursos con finalidad estética, 
que cumplían desde la perspectiva de los procedimientos y de los efectos 
funciones semejantes a la de la literatura.

La denominada posmodernidad y los estudios culturales, los procesos de 
descolonización tardíos de países de África, o la India, Paquistán, la creación 
del estado de Israel y la escisión de la Palestina, entre otros, incentivó que 
en el mundo anglosajón se formaran grupos de estudios sobre los modelos 
culturales de colonización y descolonización, inicialmente reducidos a los 
departamentos de literatura, que implicó una revisión del canon, del corpus 
y finalmente una ampliación de los objetos de análisis y de las herramientas 
que establecieran las representaciones, en cualquier soporte formal, como 
instrumento de acción política (PIZARRO, 1993, p. 22 y 23).97Sin embargo, 

97  Ana Pizarro hace una buena presentación del problema del corpus y el canon en la literatura de América Latina, rela-
cionándola con el status y función social que aquí tenía la cultura letrada durante la colonia. Gilberto Freyre, en Casa grande 
y senzala, 1933, aunque muchos hayan aludido a su carácter de añoranza colonial, hace uso de una serie de nuevos instru-
mentos de análisis para dar cuenta de la formación cultural de Brasil. El mobiliario, el vestuario, la comida etcétera son objetos 
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como se ha comentado, esa permanencia de los intereses entre lo político y 
lo estético, en el ámbito de la globalización económica, es bastante relativa 
y ciertamente se encuentra neutralizada por las demandas políticas particu-
lares en un discurso general estetizado, en la discusión académica y crítica. 
En el decenio de 1990, aparte de la notoriedad de intelectuales como Ha-
rold Bloom y Edward Said que dieron visibilidad al problema, creo que las 
categorías de subalternidad, de Gayatri Spivak (2003), Donna Landry, Gerald 
Maclean (1996), y de hibridización, de Hommi Bhabha (1993) y Néstor García 
Canclini (1992), pueden ilustrar hasta qué grado esta es una discusión ses-
gada.

II

En el capitalismo contemporáneo los regímenes de representación sue-
len ser transnacionales. En las sociedades argentina, brasileña y chilena la 
aprehensión de esos modelos discursivos ocurrió con grados de contactos 
semejantes en relación a las metrópolis políticas y culturales, aunque su pre-
sentación aquí obedezca a un lastre idiosincrásico atravesado por las parti-
cularidades que la historia impuso. Más exactamente a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando las oligarquías políticas, basadas en el poderío 

que permiten la descripción de modos de vida particulares y que, además, proporcionan el sustrato para una interpretación 
desvinculada de la categoría de raza, motor de las aproximaciones antropológicas y por supuesto etnográficas .



Título da Obra

347

Capa

Sumário

Autor

eLivre

agrario, ganadero y minero, ya con la autonomía criolla posterior a las inde-
pendencias, desarrollaron sus proyectos particulares de creación de los Esta-
dos nacionales. Posteriormente, esos movimientos fueron flanqueados por 
las estructuras más complejas de las relaciones sociales que surgieron con 
el advenimiento de los medios de comunicación de masas y su participaci-
ón en las tomas de decisión de corte político, como lo hicieron la prensa, el 
cine, la radio, la televisión y en la actualidad las redes de información. Como 
se dijo, tal circunstancia requiere que se piense, primero, los regímenes de 
representación como orientados por la dinámica global, aunque permeados 
por las marcas del comentario local.

Según las ideas más influyentes sobre el proceso histórico de los últimos 
dos siglos de América Latina, los postulados de la modernidad fueron inhi-
bidos por estructuras pre-modernas que impedían su concretización en mo-
dalidades de vida más libres, en especial en regiones en que las directrices 
de educación laica y universal y el acceso indiscriminado a las instituciones 
de justicia no se han cumplido. Sin embargo, en América Latina esa situaci-
ón de precariedad social convive con la emergencia de redes informativas y 
estructuras comunicativas de legitimación de discursos bastante complejas 
y atribuidas a las sociedades avanzadas, como ya lo han señalado Ana Pi-
zarro (1993), Armand Mattelard (1992), Jesús Martín Barbero (1987), Néstor 
García Canclini (1999), Renato Ortiz (1993) y Stuart Hall (1991), entre muchos 
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otros. Es decir, concurren estructuras culturales de órdenes diversas, hecho 
que no ocurría en parte de los países europeos antes de las olas migratorias 
africanas y de Oriente Próximo, toda vez que allá si no comparten grados de 
desarrollo capitalista, tienen otros puntos en común que les facilita la identi-
ficación y atenúa las diferencias. En América Latina, en general la disparidad 
económica está asociada a cuestiones étnicas (HOGGART, 1971).98

La recurrencia de cronotopos acotados a la dimensión social inmediata 
en la novela y el cine de América Latina puede deberse a que la creación 
cultural siempre estuvo a cargo de las elites interesadas en participar en la 
contienda por la hegemonía discursiva en el plano macropolítico como co-
mentadores y coadyuvantes y en el plano interno como autoridades. Hay 
que mencionarse que anteriormente los intelectuales que lidiaban con las 
musas ejercían algún cargo político o participaban de algún estamento pos-
colonial atravesado por intereses ajenos a la mera expresión artística, hecho 
que ya de por sí mismo delataba una combinación de tareas y discursos. Án-
gel Rama en La ciudad letrada recuerda esa situación al referirse a la división 
del trabajo de los hombres cultos de América Latina hasta los primeros de-
cenios del siglo XX, y estima que el énfasis en la elaboración del idioma era 

98  Además de los estudios de Raymond Williams, ya citados, nos parece importante en este sentido el libro de Paul Hog-
gart, en que discurre sobre la conformación de los padrones culturales de los países industrializados en el siglo XIX y XX. En 
América Latina no hay un estudio semejante, tal vez debido a los desniveles en el desarrollo social dentro de un mismo país, 
es decir, la concomitancia de sistemas de burguesía con una especie de feudalismo muy común en el campo.
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una de sus preocupaciones más acentuadas, muchas veces en detrimento de 
los conocimientos que debían poseer para ejercer la función para las cuales 
se formaron, como médicos, escriturarios, abogados, burócratas etcétera.99 
Gilberto Freyre (1959) e Carlos Tunnërmannen (1999) recurren a los mismos 
argumentos.100 

En el siglo XIX, el ideario criollo y liberal de formación de la nacionalidad 
determinó las formulaciones del gusto. Su principal proyecto de homoge-
nización de las identidades, como ocurrió en Europa, convocaba la partici-
pación de un público amplio, proclive a expresiones cuyo pathos estuviera 
anclado en una proyección de las ideas generales que la sociedad, mejor, 
que el espacio público, en aquel entonces un ente uno y materializado, tenía 
sobre sí misma y era refrendado tanto por los textos de reflexión filosófica 
como por las novelas. Los contenidos sociales, las costumbres y sus modelos 
de belleza fueron racionalizados en nuevos registros, ininteligibles para la 

99  Aparte, como recuerda Octavio Paz hablando de la Nueva España, los intelectuales de la región solían realizar “la fusión 
de la tradición cristiana con el humanismo clásico: la Bíblia y Ovídio, San Agostín y Cicerón, Santa Catarina y sibilia Eritrea.” 
Octavio Paz “Una literatura transplantada” (1982, p.71).

100  Gilberto Freyre, Ordem e progresso (1959, p.200) diz como é importante recodar que en el caso de Brasil las elites let-
radas eran realmente una minoría, situación agravada por la ausencia de universidad en la zona, hecho que no ocurría en la 
América hispánica. En Brasil los intelectuales, abogados o burócratas (que a veces eran una sola persona que se desdoblaba 
en dichas funciones) eran preparadas en Coimbra o Lisboa. Como establece Carlos Tünnermann (1999, pp. 9-61), la primera 
Universidad de América, Universidad de Santo Tomás de Aquino, fue fundada en Santo Domingo en 1538. Fue seguida por 
las de Lima y México, en 1551. En Chile, la Universidad Real de San Filipe sólo fue sancionada en 1757, y en Brasil, “la primera 
universidad creada en el país, explícitamente con este nombre, fue en Manaos, en el estado de Amazonas en 1909.”
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mayoría pero reconfortante para quien lo producía, toda vez que cumplían 
con la tarea de reunir con estrategias discursivas hechos que pocas veces 
habían sido objeto de cognición sistémica. Roberto Schwarz tiene un estu-
dio ya clásico sobre la obra de José María Machado de Assis en que trata de 
articular la penetración que esa red de ideas europeas alcanza en la realidad 
americana (1990; 2000).

Por lo tanto, entre nosotros la aseveración de Theodore Adorno sobre el 
artista burgués funciona parcialmente debido a nuestro grado de desarrollo 
e inserción en ese modelo de sociedad (ADORNO, 1962; ALTHUSSER, 1973; 
GRAMSCI, 1975).101Si para él el artista se vio en la necesidad de reconsiderar 
los modos de subvención de una actividad cuya valía social fue cuestionada 
por la dinámica capitalista, la intención de las novelas y poemas realizados 
por esos intelectuales, no obstante los intereses de clase, parece ser efectu-
ar una redefinición de los temas que pautaban la vida pública cotidiana, no 
solamente instrumentalizarlos. De acuerdo con Carlos Monsiváis, se debe a 
eso que en la “literatura latinoamericana del siglo XIX no hay tema alejado 
de lo popular” (1991, p.191). Como se dijo anteriormente, el dato curioso es 

101 Teodoro Adorno. Notas de literatura. Trad. de Manuel Sacristán. Barcelona: Ariel, 1962, p. 47, “[...]desde que existe arte 
burgués, en que los artistas tienen que ganarse la vida sin protectores, esos artistas han reconocido secretamente, junto a 
la autonomía de su ley formal, también la ley del mercado, y han producido para consumidores.” Sin embargo, esa es una 
generalización bastante radical. El Estado-nación se encargó de cooptar los intelectuales dispuestos a organizar su obra en 
razón a las demandas de justificación, de manera abierta a veces, pero en la mayor parte de los de manera estructural. Para 
esa discusión están los textos clásicos de Louis Althusser y Antonio Gramsci.
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que tales prácticas eran ejercidas por una oligarquía que, bajo los influjos del 
exotismo francés del vizconde François-René Chateaubriand (Atala y René) 
y de Benjamín Constant (Adolphe), integraron a los enredos de sus novelas 
las manifestaciones culturales no letradas de las bases analfabetas de la so-
ciedad, y paradójicamente lograban gran éxito.102

Conforme reza el título, buscamos señalar los conceptos para una des-
cripción de las operaciones por las cuales las sociedades del Cono Sur, aun 
con idiosincrasias bastante acentuadas y con desarrollos históricos diversos, 
a partir de los primeros decenios del siglo XX empezaron a compartir pro-
gramas de nación basados, en su dimensión cultural, en la inserción de los 
patrones de la industria cultural y posteriormente de la cultura mediática en 
la vida política, y viceversa, es decir, contenidos de orden político a las ex-
presiones estéticas. Como han advertido los teóricos de la llamada escuela 
de Frankfurt (ADORNO, 1994; BENJAMIN, 2003)19 no refiriéndose a América 
Latina en particular pero a la sociedad moderna, la racionalidad que los me-
dios de comunicación de masa reproduce propició una recomposición de las 

102 Tal vez el ejemplo más significativo sea El gaucho Martín Fierro, 1873, de José Hernández, que alcanzó la cifra de 55 mil 
ejemplares vendidos y once ediciones hasta 1879, cuando el autor se vio obligado, por el éxito y por la nueva y favorable 
circunstancia política, a escribir una segunda versión La vuelta de Martín Fierro. Además, por supuesto, toda la producción 
romántica de José de Alencar en Brasil, en especial con O Guarani, 1857, e Iracema, 1865, cuyas descripciones mantenían una 
distancia idealizada de la naturaleza que representaba, tal como lo hizo Jean Jacques Rousseau em seu Emilio o de la educa-
ción, 1765, y posteriormente Françoise-René Chateaubriand y Benjamín Constant, todos tributarios de Thomas More, Utopía, 
1516, y Danel Defoe, Robinson Crusoe, 1719, matrices del mito del bon sauvage.
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estrategias políticas en razón de los nuevos actores que fueron ascendiendo 
bajo los auspicios de la relación entre medios, poder y economía.

Los medios de comunicación audiovisuales (el cine, la radio, ahora la 
televisión, la internet y las redes sociales), acentúan en el siglo XX la funci-
ón que ya cumplían la prensa y la literatura en el siglo XIX, especialmente 
el género de la novela. Esta última, que se consolidó como soporte para la 
proyección del mundo burgués junto con la prensa puede reclamar el es-
tatuto de matriz de lo que se conoce como nuestro campo cultural.103 Sin 
embargo, el hecho de que la ciudadanía sea forjada en los medios, igual que 
los valores civilizatorios, y que los debates públicos más significativos sean 
deliberados en su espacio de representación y transmisión, les propicia una 
103  La categoría de campo cultural fue creada por Pierre Bourdieu. En Las reglas del arte, op. cit., examina la conformación del 
sistema de la cultura francesa en el siglo XIX. Con otros instrumentos, Teodoro Adorno, “La herida Heine”, en Notas de liter-
atura, op. cit. p. 47, resume el advenimiento de las nuevas circunstancias sociales por intermedio del rol de los artistas en ella 
y vice -versa: “[...]desde que existe arte burgués, en que los artistas tienen que ganarse la vida sin protectores, esos artistas han 
reconocido secretamente, junto a la autonomía de su ley formal, también la ley del mercado, y han producido para consumi-
dores.” Beatriz Sarl (1999, p.322), aclara la injerencia de la novela realista en la formación del imaginario de América Latina: “Si 
no se puede decir que la novela realista o folletín modelaron las percepciones en el siglo XIX en ausencia de otros factores, 
no es imposible, en cambio, afirmar que una forma de organización proporcionada por la poética del realismo formó parte 
del aprendizaje cultural que acompañó a los procesos de alfabetización y escolarización que constituyeron un nuevo tipo de 
público (muy definidamente en los sectores populares) . La reorganización de la narración por el realismo desplaza o se me-
zcla con otras posibilidades narrativas (las del folclor, la religión y el mito). Fue precisamente con las estéticas decimonónicas 
que se constituye una esfera pública en América Latina: desde el nacionalismo cultural de los románticos hasta el darwinis-
mo social de los positivistas liberales. La novela (y el folletín que la acompaña como su fantasma popular) fueron bancos de 
aprendizaje discursivo y práctica de destrezas que se ejercitarían en la agitación política, en el periodismo y en la fundación 
de las redes societales que incluyeron los primeros sindicatos, las asociaciones de ayuda mutua, las bibliotecas públicas y las 
universidades populares. Política y pedagogía están unidas en el discurso progresista a finales del siglo XIX y comienzos del 
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dimensión legislativa que nunca había sido asignada a ningún componente 
de la sociedad. En el caso de América Latina, los medios de comunicación, 
especialmente los audiovisuales, son el principal vínculo entre los diversos 
estamentos sociales. Específicamente sobre Chile, hay una obra de Valerio 
Fuenzálida que da cuenta de la injerencia de la cultura audiovisual sobre el 
imaginario local (1990).

Hasta aquí queda claro que todos los movimientos políticos determi-
nantes en la historia de los países del Cono Sur tuvieron como debates te-
óricos de fondo un conjunto sistematizado de argumentos cuyo origen no 
siempre fue la misma región. Ese debate, que en la actualidad está cifrado 
en conceptos generados por los estudios culturales, o poscoloniales, tales 
como los de subalterno y culturas híbridas, como ya se dijo, son categorí-
as que actualizan el problema de la transculturación, la dependencia, entre 
otros. Cuando las oligarquías agrícolas, ganaderas (Hipólito Yrigoyen en Ar-
gentina, el período del café com leite en Brasil) y mineras (con la Dictadura 
del Congreso en Chile) organizaron el Estado liberal de fines del siglo XIX 
y principios del XX, había gran influjo de las corrientes del positivismo y la 
contrapartida irracionalista o idealista de Henri Bergson, Friedrich Nietzsche 
y Benedeto Croce. Además, se consolidaban los estados nacionales sobera-

XX, tal como aparece en el paradigma socialista, pero también en el anarquista y en el ideal democrático avanzado.”
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nos (CHIAMPI, 1991).104

En el período, los medios discursivos de comunicación de masas proce-
saron las culturas populares de corte rural, bastante plásticas, en simbiosis 
con las manifestaciones urbanas ya bajo la orientación de los medios que 
darían como resultado el advenimiento del tango y la milonga como expre-
siones de la sensibilidad popular (textos de Leopoldo Lugones y de Jorge 
Luis Borges lo sancionan en clave erudita), tal como lo hizo con la samba, el 
regionalismo y las vanguardias de la Semana de 1922 (cuyo marco fue cono-
cido como Semana de Arte Moderna ) en Brasil, y que en Chile pueden ser 
ilustradas por las indagaciones de Gabriela Mistral sobre el folclor y de Pablo 
Neruda sobre la imposibilidad de la poesía pura, al decir que “quien huye del 
mal gusto cae en el hielo”, o de algunos textos criollistas de Manuel Rojas y 
más cosmopolitas de María Luisa Pombal, entre otros.105 A   mitad   del   si-
glo,   consumada   la industrialización  como  ideología  de  progreso social, 
la proyección política fue en Argentina el militarismo (unos de los marcos 
fue el golpe de José Uriburu  a  Hipólito  Irigoyen  en  1930)  y  el peronismo, 
este último de corte populista. El cine local, de gran arraigo en el continente, 

104 Sobre el tema, en la academia de los países lusófonos el esfuerzo de Irlemar Chiampi (1991) es una referencia. La autora 
hace un mapa de los textos con proveniencia estética y ensayística, combinadas, y que ayudaron a conformar el grupo de ar-
gumentos de lo que se conoce como modernidad. El libro tiene la ventaja de hacer un compendio de las ideas que circularon 
por varias tradiciones, desde la alemana hasta la latinoamericana.

105  Gabriela Mistral, “Poesía infantil y folklore” (1979) y Pablo Neruda (1935), “Sobre una poesía sin pureza” (1935).



Título da Obra

355

Capa

Sumário

Autor

eLivre

tenía un lastre  más  bien  conservador  y  popular  (las llamadas cintas popu-
lista: comedias románticas musicales, con gran presencia de Carlos Gardel y 
Libertad Lamarque, en papeles que aludían a los personajes  del  imaginario  
popular  argentino), aunque un grupo de realizadores de documentales y de 
películas de perfil neorrealista estuvieron ya en ascenso, como fue el caso 
de Fernando Birri, especialmente  con  Los  inundados,  1962,  pero también   
Lautaro   Murúa,   Fernando   Solanas etcétera. En el discurso literario, figuras 
claves como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy 
Casares, entre muchos otros, dominaban el panorama, y en los enredos de 
sus obras, caso fuera posible hacerlo, la circunstancia política y económica 
argentina se encontraba cifrada.

En Brasil, el golpe de Getulio Vargas en 1930 y su permanencia hasta 
1945 (luego un retorno por la via constitucional que le dio un mandato en-
tre 1950-1954) institucionalizó una serie de imágenes nacionales, como el 
malandro en el cine, junto con el género de las chanchadas (asimilación del 
star system norteamericano con la cultura urbana brasileña), prenunció la 
bossa nova y el cinema novo. En literatura, Graciliano Ramos, Clarice Lispec-
tor y João Guimarães Rosa convocaban proyectos narrativos diversos, pero 
con inspiración teóricas bien acotadas al marxismo y al existencialismo. En 
relación al cine, entre 1955 y 1979, el país vivió un auge cualitativo en la pro-
ducción, y la construcción o unificación de una identidad nacional se firmó 
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en este medio como en ninguna otra nación latinoamericana, salvo quizá 
en México (con el cine de la Revolución), tantas fueron las cintas de enredo 
histórico o de corte político. Además, el caso de la cultura audiovisual en el 
país es bastante peculiar.106

En chile, el capitalismo de Estado de Arturo Alessandri, los futuros golpes 
militares y en consenso del primero grupo de izquierda coherente en Amé-
rica Latina, con el Frente Popular, que después de un período de democracia 
cristiana vuelve al poder con la figura de Salvador Allende, y su proyecto in-
comprendido. En un periodo de 80 años la cultura estuvo pues bajo la égi-
da de vertientes católicas, fascistas y comunistas, parece que todas de base 

106 Debido a cuestiones de espacio, voy a concentrarme en algunos títulos de la producción cinematográfica. Sobre el perío-
do del Cinema Novo prefiero citar a Ismail Xavier, Alegorias do subdesenvolimento, op.cit., que en las páginas 11 y 12 recu-
erda el corte politizado y el alto nivel estético de la producción cinematográfica brasileña a partir de 1960: “Tal imaginário se 
afirmou em obras de diversos estilos, seja no Cinema Novo (como Terra em transe), ou de ruptura com ele, como é o caso de 
O bandido da luz vermelha (Sganzerla, 1968), ou mesmo de produções do chamado Cinema Marginal. Este último, em muitos 
casos, pautou-se pela ideia unificadora da ‘condição periférica’ como fator a instalar uma perspectiva na representação. [...] 
De qualquer forma, é nítido que, no momento de mergulho mais radical na descontinuidade, o programa nacional não tem 
a mesma vigência; filmes como O anjo nasceu e Matou a família e foi ao Cinema, Bressane/1969, e ang Bang, Andrea Tonac-
ci,/1970, definem propostas que, guardando uma clara relação dialética com o Cinema Novo, solicitam uma discussão que 
privilegie a questão da vanguarda.” Sobre la tradición de cine histórico y comprometido politicamente en Brasil, en seguida 
hacemos una breve lista de títulos que de alguna manera buscaban ser una obra-síntesis: O descobrimento do Brasil, 1937, 
y Os bandeirantes, 1940 ambos de Humberto Mauro, A Inconfidência Mineira, 1938-1948, Carmem Santos, Rebelião em Vila 
Rica, 1958, Renato y Geraldo Santos Pereira, Sinhá Moça, 1953, Tom Payne, Paixão de Gaúcho, 1958, Walter G. Durst, sobre la 
Revolución Farroupilha de 1836, Ganga Zumba, 1963, de Cacá Diegues sobre la crieación del Quilombo dos Palmares, Zumbi 
dos Palmares, 1963, Walter Lima Júnior, sobre el mismo tema, Pindorama, 1971, Arnaldo Jabor, sobre eventos inspirados em  
el mito sebastianista de Portugal, o sobre el Brasil Colonia, como en Bye, Bye Brazil, 1979, de Cacá Diegues, por ejemplo, y em 
la actualidad en Carlota Joaquina, a princesa do Brazil, 1994, Carla Camurati, etcétera.
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urbana. Autores como el poeta Pablo Neruda, y los narradores José Donoso 
y Poli Délano, además de cineastas como Alejandro Jodorovsky, Raul Ruiz y 
Patricio Guzmán entre muchos otros, sintetizan el período en clave estética/
poética y su misma biografía, con militancia comunista y exilio, establece los 
parámetros de inteligibilidad del campo cultural chileno de los decenios de 
1960 y 1970.

Las dictaduras militares en el Cono Sur y el posterior período de transici-
ón democrática, circunstancias que abarcaron un lapso temporal que cubre 
los decenios de 1960, 1970, 1980 y 1990, tuvieron como debate teórico de 
fondo la pertinencia o no de la universalización de las categorías de moder-
nidad y posmodernidad. De esa manera, las dictaduras y su origen y reso-
nancia en otras actividades productivas, como la cultura y la construcción 
del conocimiento, por ejemplo, en países como Argentina, Brasil y Chile se 
presentan como manifestaciones actualizadas de una constante de la histo-
ria de América Latina.

Si hay un continuum que permite explicar la historia de América Latina, 
en especial de algunos países del Cono Sur, este es el autoritarismo políti-
co que tuvo repercusión en todos los órdenes de conformación social, en 
especial en las expresiones culturales. Con la creación de los Estado-nación, 
parece haberse forjado entre nosotros el dado estilístico más determinante 
de nuestra literatura y artes en general, que se refiere a lo que Ludwig Wit-
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tgeinstein calificó de elucidación ostensiva (1988) de los mensajes, que en 
gran parte de los casos parecen tener un corte político. 107Como se dijo, ese 
parámetro estilístico se acentuó con el surgimiento de la llamada sociedad 
de masas, generalizada a partir de los primeros decenios del siglo pasado, 
que además implicó la existencia de nuevos actores sociales en la elaboraci-
ón de políticas y en su legitimación, coordinados en especial por los medios 
de comunicación. Encabezados por la prensa, en seguida por la radio y el 
cine, y posteriormente por la televisión y las redes de información, la cifra 
que realizan las novelas y los demás medios sobre los puntos de vista sobre 
la dinámica social se vio moldeado, en mucho, por la estructura de construc-
ción y distribución de los mensajes por los medios electrónicos.

Desde hace quince años, parte de la producción cultural puede ser resu-
mida en la categoría de narrativa de convergencia, es decir, novelas, cuen-
tos y las piezas audiovisuales tienden a tomar soluciones formales unos de 
otros y de las proposiciones de las ciencias sociales de más fácil aprehensión 
por lo que se nota una abundancia de variaciones de la estructura narrativa, 
por ejemplo, aunada a la permanencia del dado social y político. Autores 
del llamado ¡Boom! o de actividad posterior, como Manuel Puig (La traición 
de Rita Rayworth) y Ruben Fonseca (A grande arte), y luego Poli Délano (En 
este lugar sagrado) y Ricardo Piglia (Plata quemada), operan una especie de 

107 El término de elucidación ostensiva se debe a Ludwig Wittgenstein y se refiere a las convenciones atribuidas al lenguaje 
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transcodificación entre las formas letradas con las culturas audiovisuales, o la 
cultura popular urbana (SOLDÁN; CASTILLO, 2001). Además, de alguna ma-
nera sugieren la trivialización del tema político, puesto que aparece, como 
se dijo, entre la subjetividad individualizada de los narradores y en registro 
irónico, que a veces apenas permite el señalamiento de su nacionalidad y 
cuando lo hace tiene más un componente estético que de argumentación 
política en la mención. Entre los narradores más recientes, como Alberto Fu-
guet (Por favor, rebobinar), Roberto Bolaño (Los detectives salvajes) y Alan 
Pauls (El pasado), la tendencia se volvió más marcada.

III

Finalizamos parcialmente este ensayo con el mote que incitó la elabora-
ción del mismo, que tiene un origen y pretende ser una indagación de orden 
política y estética y está anclado en una especie de coincidencia histórica o 
concurrencia de tres series históricas particularizadas en los tres países, aun-

verbal de cuño comunicativo. Las proposiciones, las asertivas, los cuestionamientos inscritos en cada unidad lingüística co-
municativa, tiene como finalidad la aclaración de un significado, condicionando el uso posterior de esos mismos elementos a 
un significado preestablecido, hecho que provoca la cristalización de los significados y la homogeneización de los mensajes. 
Si en el Tractatus Logicus-Philosophicus (1921), su primer trabajo, el autor describió el lenguaje como un modelo de comuni-
cación básico, posteriormente, en Investigaciones…recapituló sus ideas y efectuó una descripción del lenguaje como juego, 
con reglas que se manejan de acuerdo con la coyuntura del acto expresivo. Me parece que el término aclare el proceso de 
cristalización de los significados promovidos por los medios de comunicación.
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que sus directrices no hayan sido establecidas entre nosotros. Primero, la in-
cidencia de gobiernos autoritarios cuyas estrategias de toma de poder y de 
manutención son bastante similares en los tres países en que se concentró el 
estudio. Segundo, el ascenso de nuevos métodos de legitimación discursiva 
plegados a la técnica y al alcance de los medios de comunicación de masas. 
Tercero, los constantes cambios formales ocurridos en las expresiones artís-
ticas a partir de las vanguardias históricas y, en seguida, la consolidación de 
los nuevos soportes audiovisuales. La sincronía de esos tres componentes 
sociales imprime nuevas dimensiones cognitivas a las sociedades, que care-
cen de un aparato explicativo adecuado, pero que pueden ser clasificadas 
como período burgués, período industrial-militarizado y, en la transición de-
mocrática, período del ascenso de la sociedad de la información.

Si la reunión de esos tres recortes supone estructuras que configuran los 
estándares de intelección de las sociedades contemporáneas, una perspec-
tiva crítica sobre la historia de América Latina tiende a matizar la naturaliza-
ción de los contenidos originados por ellos. Habida cuenta nuestra inserción 
en el mundo moderno y contemporáneo, un estudio como el que aquí se 
propone tiene como finalidad ser un comentario, con una perspectiva local, 
sobre las tomas de decisiones globales. Es importante remarcar que esa toma 
de decisiones no está vinculada sólo al campo político y económico, sino 
que repercute en otras instancias, y demuestra el aumento de la tendencia 
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a la convergencia de las relaciones sociales, que parte del ascenso y la dise-
minación de la sociedad burguesa, pasa por la crisis política del capitalismo 
occidental que generó la Segunda Guerra Mundial (en que buena parte del 
orbe estuvo involucrada) y el nuevo equilibrio de fuerzas en el mundo, y a la 
culminación de este proceso en la actualidad, en que las redes informativas 
hacen posible la descentralización de la producción económica y la disemi-
nación de los valores occidentales por todo el mundo, fase a la que se le da 
el nombre de globalización o mundialización. En esta última se acentúan las 
convergencias en áreas y escalas variadas, de la dependencia económica a la 
combinación de las artes. Estos son los tópicos dogmáticos que conforman 
el perfil de América Latina institucionalizado por la academia. Hay muchas 
otras maneras de narrar esta historia.
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