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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O modo de fazer jornalismo passa por transformações e aprimoramentos 

constantes no mundo contemporâneo. O profissional dessa área de atuação é exigido 

constantemente quanto à sua capacitação. Diante disso, é papel da universidade e do 

curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC), como consta no Projeto 

Pedagógico: ―produzir, sistematizar e difundir conhecimentos, articular e socializar 

saberes, bem como qualificar pessoas para o exercício profissional, mediante ações 

integradas de ensino, pesquisa e extensão, com o intuito de contribuir para a melhoria de 

vida, para a formação de uma consciência crítica e de cidadania, visando uma sociedade 

igualitária e democrática‖.  

Diante dessa missão, a VIII Semana Acadêmica de Comunicação, realizada 

entre os dias 3 e 7 de junho de 2019, teve como tema ―Jornalismo, Ética e 

Responsabilidade Social‖ e buscou promover debates e compartilhamentos de 

experiências entre os pesquisadores, professores, discentes, egressos do curso de 

Jornalismo e comunidade em geral. Foram realizadas palestras, mesas-redondas, 

minicursos, apresentação de trabalhos científicos, distribuição de prêmios, além de 

atividades culturais. 

Os textos aqui expostos foram apresentados por professores, pesquisadores e 

estudantes da UFAC e de outras instituições, nas seguintes linhas temáticas: GT 1 – 

Jornalismo (história, teoria, gêneros jornalísticos); GT 2 – Comunicação organizacional 

(assessoria, relações públicas); GT 3 – Audiovisual (rádio/áudio, TV/vídeo, fotografia); GT 

4 – Multimídia (cibercultura, conteúdos digitais e convergência tecnológica); GT 5 – 

Interfaces Comunicacionais (meio ambiente, educação, esporte, saúde); GT 6 – Estudos 

interdisciplinares (teoria da comunicação, economia política, cultura, cidadania). GT 7 – 

Comunicação de tema livre.  

 

 

Francielle Maria Modesto Mendes 

Tatyana Sá de Lima 
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ERROS DE IMPRENSA: ANÁLISE SOBRE A ÉTICA JORNALÍSTICA E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS NO CASO BAR BODEGA  

 

Adrielle Farias da Cruz
1
 

Francielle Maria Modesto Mendes
2
 

     

RESUMO  
Esse trabalho tem por finalidade analisar o livro Bar Bodega: um crime de imprensa 

(2007), de Carlos Dorneles, enfocando os seguintes aspectos: ética jornalística, 

checagem dos fatos, relação jornalista/fonte oficial e consequências na vida dos 

acusados e das famílias envolvidas. Na obra estudada, pessoas inocentes foram 

consideradas culpadas por policiais e imprensa por causa de um assalto e dois 

homicídios acontecidos na cidade de São Paulo, em 1996. A acusação gerou algumas 

consequências graves e outras irreversíveis na vida dos acusados. Para realizar este 

estudo, a pesquisa tem cunho bibliográfico e utiliza como base a Análise de Conteúdo, 

de Laurence Bardin (2009) e os livros Ética no Jornalismo (2008), de Luciene Tófoli; 

Ética no Jornalismo (2012), de Rogério Christofoletti; o Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros (1987), da FENAJ, além de outras obras relacionadas à temática. 

Palavras-chave: Ética; Jornalismo; Fontes; Caso Bar Bodega. 

 

Introdução 

 

 Este trabalho tem por objetivo estudar o livro Bar Bodega: um crime de 

imprensa, escrito por Carlos Dorneles, lançado em 2007, que trazem à tona equívocos 

não só policiais, mas também jornalísticos. O caso envolveu o estabelecimento do bar 

Bodega, localizado em uma zona nobre de São Paulo e gerenciado por dois atores 

globais.  

O crime, ocorrido em 1996, fez duas vítimas no local e mais nove, 

posteriormente, quando nove jovens negros, moradores da periferia, foram presos 

erroneamente e tiveram suas vidas prejudicadas tanto pela imprensa quanto pela polícia 

de São Paulo. Eram eles: Cléverson, Valmir da Silva, Valmir Vieira Martins, Luciano, 

Natal, Marcelo Nunes Fernandes, Marcelo da Silva, Jailson Ribeiro e Benedito de 

Souza. 

 O estudo se concentra na abordagem sobre ética jornalística, checagem dos 

fatos, relação jornalista/fonte oficial e consequência na vida dos acusados e das famílias 

                                             
1  Estudante do 8º período de Jornalismo, na Universidade Federal do Acre (UFAC). Bolsista 

PIBIC/UFAC do projeto Jornalismo e Ética: um estudo sobre crimes de imprensa (2018/2019), 

coordenado pela profª. Drª Francielle Maria Modesto Mendes. 
2 Professora do curso de Jornalismo. Coordenadora do projeto Jornalismo e Ética: um estudo sobre crimes 

de imprensa (2018/2019). 
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envolvidas. Este trabalho é construído tendo como base na Análise de Conteúdo, de 

Laurence Bardin, e as obras: Ética no jornalismo (2008), de Luciene Tófoli; Ética no 

Jornalismo (2012), de Rogério Christofoletti; o Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros (1987), da FENAJ, e artigos científicos ligados à temática. 

 

Existe ética para o jornalista? 

 

 Agosto de 1996. Sete homens entram em um bar localizado na zona nobre de 

São Paulo, cujos donos eram Luis Gustavo, Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus 

Mendes, atores muito conhecidos por seus trabalhos na Rede Globo. O bar Bodega 

possuía uma clientela elitizada, pois era frequentado por pessoas de classe média alta. 

Segue trecho em que o autor explica como foi a chegada dos criminosos no local: 

 

Os homens entraram em fila no bar. Eram três. Na frente, o mais forte, um 

paredão. Não chamavam a atenção de ninguém. Mais quatro homens 

entraram depois. Duas e meia da madrugada de um sábado. Noite fria, muitas 

mesas já estavam vazias, mas ainda havia uns vinte clientes. (DORNELES, 

2007, p.17) 

 

O assalto deixa três pessoas baleadas, entre elas, duas vítimas: a estudante de 

odontologia, Adriana Ciola e o dentista Renato Tahan. Os assaltantes fogem antes da 

chegada de policiais no local e saem, até aquele momento, ilesos do ocorrido. O caso 

ganha grande repercussão na cidade e durante duas semanas as buscas ainda não tinham 

encontrado envolvidos. Entretanto, equívocos ocasionados pela polícia fazem sua 

primeira vítima: Cléverson, um jovem de dezessete anos que se encontrava em uma 

delegacia na periferia da cidade. Tinha sido preso por outro crime, quando um 

carcereiro o acusou de ter sido um dos assaltantes no caso do bar Bodega.  

 

Parecia a senha para um terremoto. Uma gritaria ecoou pela delegacia. Vários 

homens surgiram do nada. Cléverson foi arrastado pra uma sala já levando 

socos pelo caminho. Só conseguia gritar ―eu não sei que bar é esse, pelo amor 

de Deus‖. Quanto mais negava, mais forte era o espancamento. 

(DORNELES, 2007, p. 31) 

 

Em meio a falsas acusações e torturas, Cléverson admite que é o culpado do 

crime e, enquanto o caso vai se desenvolvendo, ele é forçado a ―entregar‖ mais pessoas 

que ajudaram no assalto e, dessa forma, envolve oito conhecidos que também eram da 

periferia e não tinham nada a ver com o caso. Nesse contexto, o sensacionalismo usado 

pelos jornais para alarmar a população de São Paulo foi um dos vilões da história. 
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Utilizando apenas a polícia como fonte, os jornais passam a acusar de forma indevida os 

jovens presos, tendo em vista que eles eram apenas suspeitos.  

Segundo Pereira Junior, o jornalismo ―é motor social, capaz de fortalecer o 

pluralismo, garantir a transparência, reafirmar a cidadania‖ (2006, p. 41). Seguindo a 

lógica do autor, a função e o papel do jornalista, então, seria manter população a par 

sobre o que acontece no Brasil e no mundo; algo como tornar a notícia sociável, 

acessível, permitir que o público receptor saiba da verdade. Logo, se ele tem a função de 

chegar de forma verdadeira as pessoas, ele precisa ir ao encontro do ―Código de Ética 

dos Jornalistas Brasileiros‖, criado pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) 

em 1987, para que não corra riscos de veicular erroneamente alguma informação. Um 

dos conceitos de ética pode ser definido por Christofoletti (2012): 

 

A ética não se realiza enquanto uma abstração, um pensamento, uma entidade 

imaginária. Ela se faz na prática, a qualquer momento, exercida no dia-a-dia. 

Não existe ação humana, sem implicações éticas. Todo ato provoca 

consequências, atinge outras pessoas, e toda relação interpessoal tem 

componentes morais e éticos. (...) A ética está ligada à vida diária, da qual 

não podemos desviar. (CHRISTOFOLETTI, 2012, p. 23) 

 

 Dessa maneira, entende-se que a ética deve estar ligada não somente à atividade 

profissional, mas ao cotidiano do jornalista como ser humano, que definirá a forma 

como ele irá atuar não só nas ações de rotina, mas também nas redações jornalísticas: 

 

Nesse sentido, agir com retidão e atuar com responsabilidade e 

comprometimento ético é tão importante quanto executar com precisão e 

correção as etapas de produção de uma notícia. No jornalismo, ética e técnica 

não se descolam. (CHRISTOFOLETTI, 2012, p. 31) 

 

A credibilidade que a imprensa possui perante a sociedade requer desta uma 

posição correta, mesmo que a verdade relatada seja relativa ou condicionada, como cita 

Tófoli (2008): 

(...) não se pode abrir mão de se aproximar daquilo que o senso comum 

chama de verdade. É preciso resguardar a veracidade dos fatos, reproduzi-los 

de forma mais fiel e correta possível tendo em vista a própria realidade e 

contexto dos mesmos, dar voz e vez aos vários lados da questão, não censurar 

informações ou se autocensurar. (TÓFOLI, 2008, p. 38) 

 

Nos fatos noticiosos sobre o bar Bodega, houve um senso de justiça coletivo 

entre os profissionais da imprensa, que deixaram de lado tanto a ética pessoal quanto à 

ética jornalística, e se propuseram a relatar e julgar de forma errônea, cotidianamente, os 

nove acusados pelo crime ouvindo a versão de apenas uma fonte. Para Pereira Junior 
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(2006), ―(...) uma pessoa ética é levada a colocar-se na posição dos vários personagens 

envolvidos na situação e posicionar a questão sob diversos ângulos‖ (2006, p. 54).  

 

O assassinato de dois jovens de classe média alta era um ingrediente 

explosivo e de exploração fácil. Ainda mais que o cenário do crime foi um 

dos bares mais badalados da cidade (...). O caso foi capa de jornal desde o 

início. E uma das principais notícias do Jornal Nacional, da TV Globo, na 

segunda-feira. A reportagem mistura o caso Bodega com o assassinato de um 

estudante e com um roubo a uma casa que depois foi incendiada. E retrata 

uma cidade que estaria vivendo momentos de pânico. (DORNELES, 2007, p. 

35) 

 

No caso relatado, a imprensa noticiou sensacionalismos para obter mais alcance, 

infringindo o art. 11. do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (1987) onde: ―(...) o 

jornalista não pode divulgar informações de caráter mórbido, sensacionalista ou 

contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes‖. 

(FENAJ, 1987, p. 3).  

 

Checagem dos fatos 

Entre tantos veículos de comunicação envolvidos, nenhum deles se deu ao 

trabalho de buscar outras fontes de informações que pudessem dialogar sobre o caso. Ao 

passo que as investigações iam tomando rumos estranhos, o promotor Eduardo Araújo 

da Silva foi designado pelo Ministério Público para investigar de forma sigilosa:  

 

Já havia um zunzunzum de que as coisas estavam complicadas na 

investigação, boatos de que os funcionários do Bodega estavam se reunindo, 

não entendiam o rumo das investigações. Só a imprensa não sabia disso, e 

continuava se pautando exclusivamente pelas informações da polícia. 

(DORNELES, 2007, p. 79) 

 

Pode-se citar dois exemplos de notícias veiculadas naquela época, a primeira 

pelO Estado de S. Paulo e a segunda pela Folha de S. Paulo: 

 

O Estado de S. Paulo – ―A cidade foi abalada pela gratuidade dos homicídios 

que levaram jovens e pelo silêncio de quantos, dizendo-se preocupados com a 

defesa dos direitos humanos, pouca importância dão aos cidadãos de classe 

média que são fuzilados em pleno fulgor dos anos.‖ (DORNELES, 2007, p. 

36) 

Folha de S. Paulo – O colunista Clóvis Rossi defende a convocação do 

Exército para o combate à violência. A colunista Bárbara Gancia escreve que 

os assaltantes do Bodega são animais que matam por esporte. ―São venenos 

sem antídoto, nenhum presídio recuperaria répteis dessa natureza. A vontade 

de qualquer pessoa normal é enfiar o cano do revólver na boca dessa subraça 

e mandar ver‖. (DORNELES, 2007, p. 36) 

 

 Ao verificar esses trechos anteriores, percebe-se que os próprios jornalistas não 
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possuem ímpetos de saberem se aqueles meios de comunicação estavam realmente 

divulgando informações verdadeiras. Em nenhum momento, eles se propuseram a 

problematizar o porquê de apenas a polícia está sendo utilizada como fonte oficial. Os 

próprios profissionais da comunicação não se dispusessem a ir atrás de outras fontes.   

É visível o total despreparo que a mídia paulista possuía em produzir notícias de 

cunho policial. Para Kovach e Rosenstiel (2004): 

 

Os jornalistas em geral falham ao ligar seus sentimentos mais profundos 

sobre o próprio ofício a questões filosóficas mais amplas do papel do 

jornalismo. Eles sabem como checar uma história, mas nem sempre 

conseguem articular o papel da verificação relacionado com a sociedade. 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 114) 

 

 A não checagem dos fatos do caso Bodega julgou erroneamente pessoas que 

estavam sendo acusadas de um crime que não cometeram e que também se encontravam 

em estado de constantes ameaças e tortura da polícia, mas isso também não foi 

investigado. Enquanto Cléverson era torturado para confessar o crime, ele também era 

obrigado a entregar pessoas que não tinham envolvimento algum com o caso. 

 

Os policias queriam mais, queriam outros cúmplices, queriam as armas, 

queriam o dinheiro, os cheques, as joias. Na segunda sessão de tortura, 

Clérverson viu que não tinha saída, tinha que entregar mais alguém. E 

apontou Natal. (...) Natal não foi um grande acréscimo para os policiais, 

queriam mais. As armas utilizadas no assalto ao Bodega tinham que ser 

encontradas. Cléverson apanhou mais uma vez, e disse que tinha jogado a 

arma fora, num bueiro de uma rua em Pinheiros. (DORNELES, 2007, p. 49) 

 

 Segundo os autores Kovach e Rosenstiel (2004) o profissional precisa adotar 

uma disciplina de jornalismo de verificação e não da afirmação, ressaltando pontos 

básicos para se trabalhar uma notícia: 

 

São os princípios intelectuais da ciência da reportagem: 1. Nunca acrescente 

nada que não exista; 2. Nunca engane o público; 3. Seja o mais transparente 

possível sobre seus métodos e motivos; 4. Confie só no seu próprio trabalho 

de reportagem; 5. Seja humilde. (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 123) 

 

 No caso Bodega, o papel que deveria ter feito pela imprensa foi realizado pelo 

promotor Eduardo Araújo, que ouviu com clareza a história contada por Cléverson, 

chegando à conclusão de que as versões anteriores não se encaixavam com os relatos 

que ele estava fazendo, o que mudou o rumo de suas investigações para provar que os 

acusados eram inocentes.  

 A principal falha da cobertura jornalística deu-se não só pela utilização apenas 
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da fonte oficial, mas por notícias que acusavam os supostos envolvidos de serem os 

verdadeiros responsáveis pelo crime. Aliado a isso, existia um debate na época sobre a 

redução da maioridade penal, o que se tornou favorável para o lado político que 

desejava fazer essa mudança, tendo em vista que Cléverson era menor de idade. 

Aproveitando-se do caos instalado pelo crime na cidade de São Paulo, os jornais fazem 

questão de relatar que a violência na cidade cresce.  

 

Mais pesquisas para mostrar como a violência ―cresce‖ e aterroriza. Na 

Folha: ―Violência é o principal temor do paulistano‖. Mostra que 29% dos 

entrevistados apontaram a violência; 14%, a saúde; 13%, o desemprego. O 

que o jornal jamais diria é que o número pode ser considerado 

surpreendentemente baixo, porque a pesquisa foi feita depois de duas 

semanas de intensa campanha da imprensa. (DORNELES, 2007, p. 61) 

 

 É interessante observar, também, que os alardes realizados pela imprensa 

naquela época só tomaram essa proporção porque as vítimas eram brancas e de classe 

média alta, reforçando os estereótipos de que as pessoas negras e de periferia têm mais 

chances de entrarem para o mundo do crime, como bem ressalta Dorneles a seguir: 

 

De há muito tempo a imprensa afastou-se da função de noticiar o fato e 

assumiu ares de julgadora, na ânsia desesperada de noticiar escândalos e 

explorar a miséria humana, sem se dar conta dos seus limites. Passaram a 

acusar, julgar e penalizar com execração pública. (...) A conclusão é dolorosa: 

matar filho de rico em bairro de classe média alta ou abastada dá notícia, 

repercute, revolta a sociedade, que reage. O mesmo fato, quando atinge o 

marginalizado da economia, não desperta nenhuma reação. (DORNELES, 

2007, p. 174-175) 

 

A relação jornalista versus fonte 

 

No caso Bodega, a relação entre fonte e jornalista é extremamente conflitante. 

De um lado, veículos de comunicação que insistem em ouvir apenas a versão da polícia; 

do outro, testemunhas do crime e acusados que não têm seus relatos levados em 

consideração. Sob torturas e falsas acusações, os acusados eram constantemente 

induzidos a falarem qualquer informação para provar que a polícia estava certa.  

 

Os homens enrolavam panos em pedaços de madeira e batiam, no peito, nas 

costas, nas pernas e na planta dos pés. Cléverson não conseguia nem gritar. 

De cabeça para baixo, ele viu um policial passando um óleo escuro na ponta 

de um sarrafo. (DORNELES, 2007, p. 33) 

 

Em nenhum momento os meios de comunicação se dispuseram a ouvir outras 
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fontes que não fossem a oficial. As fontes são indispensáveis no trabalho jornalístico, 

por isso Aldo Schmitz faz a seguinte definição:  

 

[fontes são] pessoas, organizações, grupos sociais ou referências; envolvidas 

direta ou indiretamente a fatos e eventos; que agem de forma proativa, ativa 

passiva ou reativa; sendo confiáveis, fidedignas ou duvidosas; de quem os 

jornalistas obtêm informações de modo explícito ou confidencial para 

transmitir ao público, por meio de uma mídia. (SCHMITZ, 2011, p. 9) 

 

Já Tófoli (2008) afirma que a fonte é constituída por: 

 

(...) pessoas, entidades, instituições que têm algo a dizer ou a demonstrar que 

interesse à coletividade, ao jornalista, à empresa onde ou para quem ele 

trabalha; ou ainda, que quer dizer ou não, demonstrar ou omitir, algo que 

interesse à sociedade, a ela própria [a fonte], ou à 

empresa/instituição/entidade onde ou para quem ela trabalha, ou ao jornalista 

ou à empresa para a qual ou na qual ele trabalha. (TÓFOLI, 2008, p. 51) 

 

Schmitz (2011) considera a fonte oficial como a ―preferida da mídia, pois emite 

informação ao cidadão e trata essencialmente do interesse público, embora possa falsear 

a realidade, para preservar seus interesses ou do grupo político‖ (SCHMITZ, 2011, p. 

25). O ideal no caso Bodega teria sido utilizar também fontes consideradas 

testemunhais, ou seja, aquelas que vivenciaram a situação e supostamente não teriam 

motivos para falsear informações:  

 

Desempenha o papel de ―portadora da verdade‖, desde que relate exatamente 

o ocorrido, a menos que seja manipulada, daí deixa de ser testemunha. 

Geralmente não se suspeita que esse tipo de fonte oculte os fatos, pois é 

considerada independente, mesmo que não relate exata e fielmente o 

ocorrido. (SCHMITZ, 2011, p. 26) 

 

 Dorneles (2007) relata em seu livro a falta de desinteresse da imprensa em 

buscar outras fontes e checar os fatos; além disso, os próprios clientes do bar diziam não 

identificar com clareza as pessoas que estavam sendo acusadas, mas ainda assim os 

jornalistas só acreditavam no que a polícia dizia. O agravante maior de ter confiado 

apenas na polícia é que esta é uma fonte oficial que preza pela rapidez das informações, 

não se preocupando em saber se são cem por cento verdadeiras ou não. A relação do 

jornalista com a polícia deve ser entendida como conflituosa para a matéria que ele está 

produzindo, independente de qual cunho ela seja.  

 

A imprensa, tão ciosa no estabelecimento de fontes na polícia, nunca se 

preocupou em estabelecer fontes de outro lado. Mesmo quando parentes dos 
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acusados denunciavam que eles estavam sendo torturados para confessar, 

ninguém deu ouvidos. A versão da polícia era a única, mesmo quando se 

tratava de reconhecimentos. Os delegados do 15º Distrito insistiam na tese de 

que os acusados estavam sendo reconhecidos, sem dúvida alguma, pelos 

funcionários e clientes do Bodega. E assim era reproduzido na imprensa. 

(DORNELES, 2007, p. 108) 

 

 Schmitz (2011) questiona a maneira na qual as fontes podem ser as portadoras 

das pautas e, dessa forma, manter os jornalistas em uma zona de conforto, a fim de não 

questionarem os seus próprios posicionamentos: 

 

A origem das pautas, conforme Bueno (2009, p.236) em boate parte ―têm 

sido gestadas, pensadas, planejadas nas assessorias de imprensa a serviço 

das empresas, entidades e mesmo do Governo‖, que mantêm um 

relacionamento amistoso com o propósito de pautar e repercutir 

positivamente seus fatos. (SCHMITZ, 2011, p. 10) 

 

 Ainda sobre o que leva a mídia a não aprofundar suas investigações por meio de 

outras fontes, Schmitz (2011) ressalta que a falta de empatia dos veículos de 

comunicação perante aos acontecimentos faz com que eles trabalhem em nome de um 

―interesse público‖ que eles mesmos estabelecem: 

 

No afã de fazer revelações de impacto, a mídia atropela alguns limites, em 

nome de um suposto interesse público, que ela mesma estabelece. Sobrepõe 

direitos, imagem e reputação, sem resguardar a idoneidade das organizações, 

ainda que a liberdade de imprensa não autorize tudo. (SCHMITZ, 2011, p. 

61) 

 

As consequências dos equívocos midiáticos  

 

Logo após a publicação do relatório do promotor Eduardo Araújo da Silva, os 

caminhos dos acusados pelo crime do bar Bodega tomaram outra proporção. Agora, o 

promotor se preocupava também com o linchamento público que ele e os acusados 

iriam sofrer. Ele estava certo de que as histórias não se encaixavam e que os rapazes 

presos eram inocentes. Ao finalizar as investigações, enviou um relatório de 35 páginas 

para o Departamento de Inquérito e Polícia Judiciária do Estado de São Paulo pedindo 

investigação dos policiais acusados de tortura: 

 

No final, o promotor pede a libertação dos presos por insuficiência de provas 

e que seja aberta uma investigação sobre a conduta dos policiais acusados de 

tortura. Dizer que o relatório estourou como uma bomba é reduzir a 

repercussão causada na cidade. O promotor virou alvo de ira e revolta. 

(DORNELES, 2007, p. 128) 
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Após a libertação de sete dos nove acusados, Dorneles comenta no livro que um 

deles ouviu palavras de racismo vindas do delegado responsável pelo caso. Os outros 

dois – Cléverson e Marcelo Nunes – ainda tinham pena para cumprir de um assalto e de 

um roubo, respectivamente.  

 

Quase no final da entrevista para televisões, Natal, já saindo, ainda arrematou: 

―Só porque a gente mora na periferia ficam achando que todo mundo é 

matador, isso e aquilo‖. E Jailson: ―Eu tava sendo o bandido. Agora eu não sou 

bandido mais. O promotor provou que nós somos inocentes. Agora eu vou 

correr atrás do prejuízo. Quero ser indenizado por tudo que passei lá dentro.‖. 

(DORNELES, 2007, p. 132) 

 

Quarenta dias depois da soltura dos sete acusados, os verdadeiros culpados pelo 

caso Bodega foram encontrados, desta vez com provas e informações verdadeiras. Eram 

eles: Sandro Márcio Olímpio, Silvanildo de Oliveira Silva, Francisco Ferreira de Souza, 

Sebastião Alves Vital e Zeli Salete Vasco. 

 

As rádios anunciaram, os programas da tare na televisão repetiam, ―presos 

novos acusados do caso Bodega‖. Mas nada bombástico, a reviravolta foi 

noticiada com muita discrição. Os jornais do dia seguinte contavam os 

detalhes com o maior distanciamento possível. As notícias relatavam que, 

desta vez, a polícia dizia ter provas, além das confissões. (DORNELES, 2007, 

p. 169) 

 

Logo após essa prisão, iniciaram-se, então, as investigações sobre as torturas que 

eram realizadas com os acusados. Nesse contexto, descobriram também que outro 

menor havia sido preso e solto dias depois por falta de provas. Eles acusavam de maus 

tratos os policiais do 15º e 37º distritos, agentes do Grupo de Operações Especiais 

(GOE) e a omissão dos médicos do IML, que também não acataram suas denúncias de 

lesão corporal. Ao todo, foram quatro delegados, oito investigadores e um carcereiro.  

 

Quando o juiz Tércio Pires proferiu sua sentença, um ano depois, já não se 

esperava outra coisa: ele rejeitou a denúncia contra os policiais acusados e 

mandou arquivá-la por ―falta de fundamento‖. Disse que não havia provas 

nem testemunhas das torturas. Mais do que isso. Acusou as vítimas de ―pouca 

disposição para o trabalho‖. Chamou todos de perigosos e com vida pregressa 

duvidosa. (DORNELES, 2007, p. 178) 

 

Além dos torturadores saírem impunes, a imprensa não fez muita questão de 

noticiar ou problematizar este fato, muito menos de dar voz aos relatos que foram 

trazidos pelos meninos do Taboão. 

 No livro Bar Bodega: um crime de imprensa, Carlos Dorneles relata a vida dos 
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meninos após dez anos do caso. Ele inicia sua pesquisa pela casa de Natal e por meio de 

sua família descobre que ele está preso já há um certo tempo: 

 

Participou de assaltos e até sequestro. Flávia não poupa o irmão, diz que 

cansou de dar conselhos, a mãe também. (...) ―A gente, de um jeito ou de 

outro, sempre conseguiu segurar a barra. Mas, depois de tudo que aconteceu, 

de que jeito?‖. O Natal que apareceu dez anos atrás, fotografado na barraca de 

frutas, durou dó dois dias. O dono da banca disse que ele podia ser um bom 

menino, mas ―ia acabar afastando a freguesia com essa fama do Bodega‖. 

Flávia, na época com treze anos, teve que abandonar a escola, tinha virado ―a 

irmã do bandido‖. (DORNELES, 2007, p. 184) 

 

Ao procurar por Benedito, Dorneles descobre que ele se mudou para o sul de 

Minas e lá mesmo praticou outro assalto depois do episódio Bodega, juntamente com 

Jailson. Ficou na cadeia durante quatro anos. Na cadeia, conheceu sua atual esposa, 

Suely; casou, teve três filhos e agora trabalhara como catador de café. Quanto à história 

de Jailson, continuava preso; pegou três prisões após o Bodega. 

 

Mas e o trabalho na auto-escola do irmão de criação? Geralda conta que não 

durou mais do que um mês. Um dia o irmão pediu, todo sem jeito, que Jailson 

não trabalhasse mais lá. Os clientes ficavam falando dele e do caso Bodega, 

gente do comércio ao lado comentava e isso poderia prejudicar os negócios. 

Jailson foi embora. (DORNELES, 2007, p. 189) 

 

Valmir Vieira continuava no mesmo endereço, mas evitou falar com o jornalista 

por muitos dias, até que uma intervenção do seu irmão fez com que ele desse seu 

depoimento. Foi demitido do supermercado que trabalhava mesmo depois de 

inocentado, não conseguia arrumar emprego em lugar algum. Depois de muito tempo, 

conseguiu um emprego numa empresa de energia elétrica. Em sua fala é visível o dano 

causado a ele pela imprensa: ―Mas por que você relutou tanto em falar comigo? ‗Porque 

com a imprensa eu me sinto mais indefeso do que com a polícia‘‖. (DORNELES, 2007, 

p. 198). 

 Valmir da Silva também continuava morando no mesmo endereço. Estava com 

muito trauma de imprensa depois do Bodega, a mãe conta que ele não conseguia nem 

mesmo assistir ao jornal. Trabalhou como porteiro em uma firma terceirizada, é casado 

e tem uma filha, mas relata que também passou por dificuldades para conseguir um 

emprego. Teve alguns outros trabalhos, mas não recebia e era sempre tratado com 

desprezo. Arranjou um emprego como bombeiro voluntário, não recebia nada, mas se 

sentia seguro com a função que exercia: ―Ele nunca culpou Cléverson pelo estrago que 

o caso Bodega fez na sua vida. Sabia muito bem o que pode fazer uma pessoa torturada. 
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Ele mesmo falou tudo o que os policiais queriam‖. (DORNELES, 2007, p. 201) 

 O melhor amigo de infância de Clérveson, Marcelo da Silva, tentou se arrumar 

depois do Bodega. Casou, teve uma filha, trabalhou como pedreiro, mas um ano depois 

estava de volta ao crime. Foi preso por assalto e sequestro e um mês depois fugiu; foi 

encontrado morto perto do lugar de onde morava.  

 

O assassinato de Marcelo jamais foi esclarecido, nem sequer investigado. A 

promessa do filho de processar o estado jamais foi cumprida. Dona Conceição 

sabia que era só um desabafo do filho que saía da cadeia. ―Justiça só funciona 

pra rico. Então, a gente não mexe nessas coisas.‖ (DORNELES, 2007, p. 205) 

 

 O principal acusado de forma injusta no Bodega, Cléverson, cumpria pena na 

Febem. Teve períodos tranquilos, outros de confusão, mas finalmente estava em paz. 

Um dia, recebeu a visita do amigo Neca; havia mudado, virado evangélico e disse que 

estaria disposto a ajudá-lo assim que ele saísse da Febem. Cléverson se encheu de 

esperança e se motivou ainda mais a sair de lá; se aproximou da família, deu 

continuidade a um curso de eletricista lá mesmo. Algum tempo depois, houve uma fuga 

em massa da Febem e Cléverson não viu outra saída a não ser acompanhar os outros. 

Foi morar com o pai no interior de São Paulo e, quando já havia completado 18 anos, 

voltou à capital para morar com a irmã Andréia. Ele trabalhava, tinha namorada, estava 

calmo e cumpria a promessa que havia feito de nunca mais ir para a cadeia. Certa vez, 

saiu para passear com os amigos e, tentando mediar a confusão que um grupo rival 

estava criando, ele foi jurado de morte.  

 

Eram pouco mais de sete e meia da noite. Mal passava das nove quando duas 

vizinhas invadiram a casa aos gritos. ―Andréia, Andréia, acabaram de ligar 

dizendo que atiraram no seu irmão lá no Jardim Trianon‖. Andréia saiu em 

disparada. Quando chegou à rua, já não tinha mais esperança. Um monte de 

gente cercava um corpo. (...) Foram cinco tiros, dois na cabeça e três nas 

costas. (...) A morte de Cléverson nunca foi investigada. (DORNELES, 2007, 

p. 217) 

 

Vale ressaltar que em nenhum momento foi oferecido suporte psicológico ou 

retratação pública para os inocentados, não só eles tiveram sua vida social atingida, mas 

também todas as suas famílias. O triste fim do caso Bodega levou a morte social de 

todos os acusados de forma injusta, deixou policiais acusados de tortura livres, os 

veículos de imprensa saíram ilesos e os únicos que tentaram fazer justiça, Valmir da 

Silva e Valmir Vieira, nunca conseguiram indenização pelo ocorrido. 
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Considerações finais 

 

 No caso Bar Bodega, nove pessoas tiveram suas vidas e de suas famílias 

prejudicadas não só pela má verificação dos órgãos envolvidos, mas também pela falta 

de profissionalismo dos meios de comunicação que recolheram informações 

provenientes de uma só fonte, agravando-se, ainda, pelo fato de ser uma fonte oficial, 

que prioriza soluções rápidas frente à pressão da sociedade. Durante o desenrolar do 

caso, descobriu-se que os acusados não eram os verdadeiros culpados e, apesar de dois 

deles terem sido responsáveis por outros crimes e terem sofrido as consequências 

devidas, os outros sete tentaram recomeçar suas histórias. 

 Entretanto, por mais que eles estivessem aliviados por um ―novo começo‖, sua 

imagem já havia se espalhado por São Paulo como pessoas criminosas, o que gerou 

grande constrangimento posteriormente quando foram procurar por emprego. Apesar de 

a mídia ter mostrado na época que eles estavam tentando seguir o ―caminho do bem‖, 

nenhum deles conseguiu permanecer muito tempo trabalhando na capital, pois eram 

sempre reconhecidos como os acusados do Bodega. Não houve protestos, não houve 

retratações.  

 Os meios de comunicação falharam ao acusar de forma indevida pessoas que 

não possuíam nenhum envolvimento com o crime do bar; falharam, novamente, por 

menosprezarem uma retratação devida aos acusados e suas famílias, assim como não 

pagaram nenhuma indenização aos envolvidos.  
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RESUMO 

O presente trabalho discute a prática de jornalismo on-line no portal de notícias acreano 

Coltinet. O objetivo é analisar se o veículo segue as normas estabelecidas pela mídia 

digital e se usa essas ferramentas para potencializar a comunicação. Para embasar a 

análise autores como Canavilhas (2006), Pollyana Ferreira (2012), Mike Ward (2016) 

foram utilizados. Além do embasamento téorico, entrevistamos a editora chefe do 

veículo para entender os critérios utilizados pela empresa e qual a visão relacionada a 

prática do jornalismo on-line. Também foram analisadas cinco materias veiculadas pelo 

portal no intuito de indentificar os elementos que norteam a prática de jornalismo On-

line.  

Palavras-chave: jornalismo; jornalismo on-line; webjornalismo; Contilnet. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O advento da Internet na década de 1990 modificou as formas de fazer 

jornalismo. Essa nova forma de fazer e difundir a informação, sites, blogs e outras 

diversas plataformas on-line cresceram passando a competir diretamente com as mídias 

tradicionais como rádio e a televisão. Portanto, esse jornalismo ―digital, termo utilizado 

para designar o jornalismo produzido na Web ou outros suportes de publicação como 

celular ou Ipod. Também denominado multimídia, pois implica a manipulação conjunta 

de diferentes dados: textos, fotos, áudio, vídeos‖ (WARD, 2016, p. 119) é o que 

caracteriza o jornalismo on-line.  

Apesar das vantagens e recursos disponibilizados pela Web essa prática passou 

por algumas fases para poder se adequar uma linguagem e formato especifico que o 

novo meio necessita. Assim, esse primeiro passo se dá com fortes reproduções do 

jornalismo impresso, havendo apenas a transposição do conteúdo de um meio para o 

outro sem a devida adaptação de linguagem, por exemplo. No segundo momento, 

mesmo ligado as formas tradicionais, novos produtos surgem e conteúdos passam a ser 

                                             
3 Estudante do 8º período do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC). 
4 Estudante do 8º período do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC). 
5 Estudante do 8º período do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC). 
6 Estudante do 8º período do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC). 
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criados na Web.  Recursos como hiperlinks, ferramentas de buscas, fotos, vídeos e áudio 

passam a circular e se integrarem na rede, dando uma nova abordagem às produções 

jornalísticas.  

A terceira fase já mais próxima da nova realidade tem iniciativas empresarias 

para conteúdos produzidos pensando na Web. A convergência das mídias, processo que 

transforma a produção de vários meios em um só, se torna mais prática e o meio passa a 

sinalizar-se cada vez mais como um novo espaço de informação sob outra lógica de 

produção e consumo e participação do usuário. A quarta fase se caracteriza pela 

apropriação mais extensiva do usuário ao novo ambiente e possibilidade de gerenciar 

dados, participar da construção da notícia de modo interativo e conectado, ponto que 

mais se potencializa e diferencia o meio digital dos demais. 

De modo a resumir essas quatro fases, Ward (2016), as simplifica da seguinte 

forma:  

O jornalismo digital pode ser classificado em quatro fases: primeira fase, 

sustentada pela reprodução dos conteúdos dos meios impressos; segunda 

fase, quando mesmo submetido à metáfora do impresso, são desenvolvidos 

novos tipos de produtos ao jornalismo online; terceira fase, quando são 

lançadas iniciativas tanto empresariais quanto editoriais adaptadas às 

características do ciberespaço, incluindo a produção de conteúdo pelo 

usuário; quarta fase jornalismo digital com base em bancos de dados 

inteligentes.  (WARD,2016, p.128) 

 

Feito esse breve resumo do jornalismo on-line e de como se deu esse ambiente 

digital, discutiremos agora as características que os personalizam como novo meio de 

comunicação. 

Claro. Preciso. Adequado. Leve. Respeitoso. Dinâmico. Gentil. Esses são alguns 

dos mandamentos para uma comunicação eficaz, como cita Squarisi (2011, p.18). O 

jornalismo on-line apresenta potencialidades e desafios para o modo de fazer e 

reproduzir informações, ocasionando certa instabilidade no modelo da pirâmide 

invertida, comumente utilizada pelo jornalismo impresso. De acordo com Canavilhas 

(2006, p. 2): 

Tal como aconteceu nos meios tradicionais, o desenvolvimento do 

webjornalismo também está umbilicalmente ligado aos processos de 

aperfeiçoamento da sua difusão. A identificação de uma linguagem que tire 

partido das características oferecidas pelo meio, por exemplo, tem sido 

condicionada pela instabilidade resultante do rápido desenvolvimento das 

tecnologias de acessos e pelo desequilíbrio geográfico que se verifica no 

campo do acesso à Internet. (CANAVILHAS, 2006, p.2) 

 

            O presente trabalho tem o objetivo de analisar a maneira como a produção e 

veiculação de informações é realizada pelo portal acreano intitulado Contilnet Notícias. 
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Com o endereço www.contilnetnoticias.com.br, o portal, segundo a editora-chefe 

Marina Pinheiro (2018), é pioneiro e o maior na divulgação de notícias on-line no 

Estado:  

Apresenta bons resultados nos segmentos da sociedade pelo significativo 

índice de mais de dois milhões de visualizações mensais e quando ocorre fatos 

extraordinários este número chega a duplicar. O ContilNet já chegou a ter em 

um único dia 198.278 acessos únicos (mais de um milhão e meio de 

visualizações), número bastante significativo para um Estado pequeno. 

(PINHEIRO, 2018).  

 

 No comando editorial das jornalistas e criadoras, Wânia Pinheiro e Silvânia 

Pinheiro, o portal passou por uma reformulação em setembro de 2009. Anteriormente 

nomeado apenas de Contilnet, ele passou a ser ContilNet Notícias. A equipe é composta 

por repórteres, fotógrafos, uma editora-chefe e colaboradores de Rio Branco e de 

municípios do Acre. 

 Segundo Marina Pinheiro (2018), o analisador estatístico do Google (Google 

Analytics) registra uma média diária de 180 mil exibições de páginas do site sendo que, 

deste total, cerca de 30 mil são visitantes únicos, o que indica que o mesmo leitor 

retorna ao portal pelo menos seis vezes ao dia. Esse mesmo leitor permanece entre 10 e 

15 minutos em cada acesso. Há ainda registros de leitores de todo o mundo, incluindo 

países vizinhos como a Bolívia, Argentina, Peru, Venezuela. 

             Utilizando o slogan ―O portal onde o Acre todo está em um só lugar‖, o 

ContilNet Notícias oferece alguns serviços, tais como: divulgação e propaganda por 

meio de banners publicitários; notícias corporativas via e-mail; reportagens 

corporativas; anúncio em mídias conjuntas; e assessoria de imprensa. O site possui as 

seguintes editorias: Esporte; Jornais Locais; Blogs; Colunistas; Vídeos; Cultura; e 

Últimas Notícias. 

           Para esta análise, foram escolhidos cinco textos: 1) Após denúncia na ContilNet, 

página Novinhas do Acre é retirada do Facebook; 2) Vídeo: após capotar carro, 

motorista pede ―pelo amor de Deus‖ que tapem os buracos da BR-317; 3) Perazzo 

escreve: ―Senador eleito Marcio Bittar: um liberal conservador‖; 4) Saiba quem deve 

deixar o PT ou a Frente Popular do Acre depois do desastre de domingo; 5) Entenda 

como vai funcionar bônus de 15% para alunos de escolas públicas do Acre na nota do 

Enem. 

Antes de iniciarmos a discussão, é necessário entender o que é um portal de 

notícias. Para isso, Pollyana Ferrari explica e atribui característica a esse tipo de meio. 
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Segundo ela, os portais tentam atrair e manter a atenção dos internautas ―ao apresentar, 

na página inicial, chamadas para conteúdos dispares, de várias áreas e de várias origens‖ 

(2012, p. 29).  Ela diz ainda que esse veículo ajuda na criação de comunidades e leitores 

digitais, que são reunidos pelo mesmo objetivo: interesses no detalhameno da categoria 

de coneúdo e seus respectivos hiperlinks.  

Apesar das vantagens, gerenciar um portal exige organização e critérios visuais 

para garantir boa informação e personalidade ao veículo. Isso, é um desafio para 

profissionais inesperientes que, ao atuarem nos meios digitais, precisam ter além das 

habilidades técnicas, precisam saber como usar as ferramentas para alanvancar seu 

trabalho. Um portal, segundo a autora, precisa conter os seguintes elementos: 

―ferramenta de busca, comunidades, comércio eletronico, e-mail gratuito, 

entretenimento e esporte, notícias, previsão do tempo, canais, cotação finaceira, mapas, 

jogos on-line‖ (FERRARI, 2012, p. 30).  Nem todos os portais seguem todos os 

elementos apontados pela autora, afinal, cada um se adapata ao tipo de público e 

segmentos que buscam atingir.  

 

ANÁLISE DE NOTÍCIAS 

Para embasar os apontamentos ao longo desta análise, utilizaram-se os autores 

Mike Ward (2016), Pollyana Ferrari (2012) e João Canavilhas (2006). Entende-se que, 

para estudar o jornalismo on-line, faz-se necessário conhecer os fundamentos 

primordiais do jornalismo para discutir de que modo ele vem sendo executado no meio 

online. Ward (2016) afirma que o jornalismo online se baseia nas seguintes premissas: 

 

Online é um meio de comunicação diferenciada porque é controlado pelo 

usuário e é multifacetado; 

Todos os elementos do meio de comunicação devem apoiar a oferta de 

conteúdo; 

A aplicação dos princípios e processos jornalísticos básicos deve orientar 

todas as etapas da criação e apresentação do conteúdo online, desde a ideia 

até a página ou site pronto; 

O jornalismo online é como uma igreja liberal – aceita uma ampla variedade 

de categorias (por exemplo, notícia e informação) e preferência (comerciais e 

informativas). (WARD, 2016, p. 6). 

 

Seguindo tais premissas, o jornalismo on-line deve permanecer com a mesma 

base do processo jornalístico já utilizado pelo jornalismo impresso, atentando-se, 

porém, aos aspectos diferenciados no uso das ferramentas que potencializam a 
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informação e a interação entre os usuários. Além disso, a técnica da pirâmide invertida, 

se utilizada para o webjornalismo, ―tende a transformar o trabalho jornalístico numa 

rotina, deixando pouco campo à criatividade e tornando a leitura das notícias pouco 

atrativas‖ (CANAVILHAS, 2006, p. 6). 

Canavilhas (2006) também estabelece características fundamentais do 

jornalismo on-line: multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, 

personalização, memória, instantaneidade e atualização contínua. Esses itens apontados 

pelo autor serviram como guia para selecionar quais aspectos on-line foram analisados 

do objeto de estudo deste trabalho. 

Desse modo, no ContilNet Notícias, essas características passam despercebidas 

algumas vezes. Com um posicionamento de oposição ao governo, as pautas de editoria 

política são voltadas para ofensas, reclamações e características negativas, que vão além 

do ato de informar a população. O não manuseio correto desta informação se abstém da 

ética e dos fundamentos do jornalismo, não explorando potenciais recursos multimídia.  

Na leitura das matérias apontadas anteriormente, nota-se a falta da pesquisa para 

identificar eventos, fatos, experiências ou opiniões que podem ser de interesse para o 

público leitor. Como indica Ward, ―é necessário a seleção do material coletado, 

ordenamento e apresentação da matéria com total exatidão e veracidade e com o 

máximo de estilo e inteligência, a fim de informar, estimular e/ou entreter o público‖ 

(2016, p.11). 

Percebe-se, ainda, a falta de dados oficiais para embasar o que afirmam as 

matérias, tornando o que seria um material jornalístico apurado, embasado e 

informativo em apenas especulações e discussões improdutivas que não acrescentam 

senso crítico e informação ao público e, logo não fazem uso das estratégias que um 

material on-line tem. Na editoria política, essa falha é perceptível com recorrência. O 

texto cita de onde foi tirado o dado, mas não disponibiliza ao usuário o acesso a tal 

informação.  

E, sabendo que entre os recursos possibilitados pela Web estão links, fotos, 

áudios, gráficos e demais recursos, o portal falha por não utilizar o recurso, e apresenta 

materiais com hipertextualidade e mais do que as informações iniciais, contendo 

somente texto e foto. Assim, a má administração da informação, estrutura do texto e 

modo de pesquisa para respaldar os apontamentos, tiram a potência que o online 

oferece.  
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MULTIMÍDIA 

Fotos e vídeos são comumente utilizados pelo portal. Os vídeos compartilhados 

são originados dos internautas, logo, não apresentam padronização, qualidade e, por 

vezes, não soma à matéria. Desse modo, ao não saber utilizar a colaboração e interação 

na construção da notícia e reportagem jornalística que a internet oferece, o veículo 

segue oferecendo mais do mesmo, perdendo assim, uma audiência com capacidade 

crítica e construtiva.  

O meio on-line permite o uso de muitas ferramentas para melhorar a qualidade 

da informação e se diferenciar dos meios tradicionais. De acordo com Ward (2016), 

―imagens minúsculas, sem nitidez e tremidas que podem ser vistas de qualquer maneira 

na televisão, têm depreciado a reputação extremamente moderna e avançada na web.‖ 

(WARD, 2016, p.22). Ou seja, as mídias tradicionais cumprem suas funções a partir dos 

recursos que possuem, seja a foto, áudio ou o texto. Na internet, esses recursos podem 

ser usados de modo integral, o que justamente potencializa a comunicação, e deve ser 

usado para atrair e mostrar outras formas de produção informativa e ainda acrescentar 

na narrativa apresentada ao público.  

 

PERSONALIZAÇÃO 

O layout do Contilnet Notícias é organizado, possui fácil navegação e pouca 

―poluição‖ ocasionada por publicidades. A divisão das oito editorias é feita por cores, 

oferece uma ferramenta de busca para matérias e a TV Contilnet, que apresenta 

entrevistas sobre diversos segmentos. Como mostra a imagem a seguir, o portal usa 

alguns recursos para diferenciar um produto do outro e dessa forma também constrói 

sua identidade.  
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Figura 1: A página principal do ContilNet Notícias destaca as editorias pelas cores  

 

A personalização é um dos elementos fundamentais para o webjornalismo. Com 

a personalização, as empresas podem criar um vínculo maior com o público. Ao 

estabelecer certos critérios que visam atrair também visualmente, o portal permite que o 

leitor saiba qual é a identidade e modo de exibição dos produtos. Cores, fontes gráficas, 

fotos, vídeos e demais itens se bem utilizados são facilmente absorvidos pelo leitor. 

 

INTERATIVIDADE: RELACIONAMENTO COM O LEITOR 

A relação com o público não se mostra eficaz. Pelos comentários, pode-se 

perceber que o público questiona o objetivo e a postura de certas matérias veiculadas 

pelo site. Não há interação e nem resposta. Para ter um bom relacionamento com o 

leitor, é exigido do profissional ―agilidade, habilidade sensitiva e principalmente 

criatividade tendo em vista que a web é baseada no consumo não linear‖ (WARD, 2016, 

p.31).   

Interatividade é o elemento que possibilita a colaboração do leitor no ato da 

construção informativa. Além disso, ter um relacionamento que se disponha além de 

somente oferecer um produto e deixar que o leitor se encarregue de entender o que é 

dito reproduz o comportamento das mídias tradicionais que usam a lógica de um 

falando para todos. Já os portais, por estarem em um meio interativo devem usar a 
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facilidade que tem para responder as ponderações dos leitores, explicar e sanar dúvidas 

dos conteúdos publicados caso existam. No entanto, o produto oferecido pela empresa 

não se encaixa no aspecto multimídia e interativo idealizado pelo jornalismo on-line, o 

que acarreta mais uma vez na audiência e relação próspera com o público.  

 

FONTES 

A escolha das fontes é primordial para o material. Nota-se que as fontes usadas 

em alguns textos não trazem apontamentos sólidos e não dão credibilidade ao texto. 

Outro recurso errôneo utilizado é a ―fonte anônima‖. Não há identificação da fonte, 

narrando-se assim os fatos sem apoio legítimo e comprovatório. Falta ―a combinação 

certa de pessoas e a citação para conseguir a notícia‖ (WARD, 2016, p.41).  

Podemos considerar como fontes personalidades de autoridades, pessoas comuns 

e testemunhas, e, também produtos técnicos como fotos, vídeos e textos que sejam 

utilizados para a construção do material exibido. O uso inteligente das fontes é um 

recurso que agrega valor ao produto veiculado. Ao ler um material com a participação 

de fontes, sejam elas autoridades ou apenas pessoas sem notoriedade, o portal traz mais 

diversidade para o material. Se usado corretamente, o recurso permite ao leitor formar 

suas posições e o instiga a procurar saber mais.  

O texto on-line exige clareza e objetividade, como já citado anteriormente. Os 

textos que não pertencem a editoria de política são compreensíveis e algumas manchetes 

são simples e informativas. É possível encontrar mais erros do que acertos. As imagens 

que compõem os materiais dispostos no site em sua grande maioria não têm qualidade, 

padronização de legendas e formato. As fotos são reproduções de outros locais, 

deixando o visual e personalidade do veículo desprestigiado. Nesse ponto, as fotos não 

são bem usadas como recurso complementar ao texto. As legendas usam a obviedade e 

informações repetidas.  

 

PONTOS POSITIVOS 

Apesar dos problemas apontados, o site não é composto apenas de falhas. 

Buscamos identificar pontos positivos que contribuem para o público mesmo diante das 

falhas do portal como veículo de comunicação. Entre os pontos positivos, nota-se a 

frequência de material, mostrando certa atualização em relação aos fatos diários. Alguns 
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dos assuntos abordados apresentam relevância e são de interesse dos leitores, como por 

exemplo, notícias de instituições públicas.  

Apesar da falta de domínio das regras e protocolos da prática jornalística, as 

matérias são escritas pelos repórteres do próprio site. E, ainda, quando buscam atender 

as demais áreas além da política, produzem materiais voltados para o entretenimento, 

como agenda cultural, cobertura de eventos, o que mostra a disposição de abranger 

novas áreas e temas, apesar de ser um requisito básico de por veículo de notícias, um 

portal e um mídia digital. Sendo assim, mesmo com as falhas, o portal é uma das opções 

que o público acreano possui para se informar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             O Contilnet Notícias cumpre seu papel de levar notícias rápidas ao público, mas 

de forma rasa e sem aprofundamento. Além disso, por não utilizar das diversas 

ferramentas disponibilizadas pelo jornalismo on-line, nota-se que o site não se voltou, 

ainda, para a produção correta deste novo tipo de comunicação, tendo em vista que até 

mesmo fotos e vídeos, componentes básicos deste meio, possuem baixa qualidade e não 

são prioridades para compor o texto. Por fim, verificou-se na análise do portal um ponto 

abordado por Canavilhas (2006): 

 

As dificuldades inerentes à viabilização econômica dos meios online levaram 

as empresas a recorrerem aos conteúdos já existentes e o elemento comum aos 

vários meios – imprensa escrita, rádio e televisão – é o texto que serve de base 

às notícias. Desta forma, foi com alguma naturalidade que o jornalismo na web 

se desenvolveu num modelo muito semelhante ao do jornalismo escrito, 

adotando as mesmas técnicas de redação usadas na imprensa escrita. 

(CANAVILHAS, 2006, p. 4) 

 

Apesar disso, nota-se que a falta de recursos financeiros, não pode ser 

justificativa para não realizar a atividade de acordo com que propõe o meio. Percebemos 

também que esse não é necessariamente o caso do portal. Ao não usar os profissionais 

que possuem para atuarem de forma que exige uma mídia digital, o veículo tende a não 

crescer como empresa de comunicação. O avanço tecnológico traz muitas vantagens por 

oferecer também materiais acessíveis e que podem ser utilizados, se de modo correto, 

como somatórios ao trabalho desses profissionais.  

Outro ponto é não deixar que a quantidade de acessos norteie a produção 

jornalística.  O número de cliques, curtidas e compartilhamentos se tornam ineficazes do 
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ponto de vista da informação, se os produtos correspondentes não oferecem materiais de 

qualidade e que contribuam para uma sociedade mais crítica e informada. A qualidade 

da informação deve ser prezada por todos os veículos e meios de comunicação, e a 

partir dessa premissa executar seu trabalho.  

Apesar das dificuldades, itens básicos da comunicação on-line são ineficazes e 

em desuso. Um exemplo é o hipertexto, recurso que é pensado para fornecer 

informações a mais a público e ao mesmo tempo ajudar a aproveitar produções já 

realizadas pelo meios tornando fácil de acesso dependo do tema noticiado. Dentre as 

diversas particularidade do meio digital o autor pontua algumas reflexões: 

 
A hipertextualidade é uma das caraterísticas fundamentais no 

webjornalismo. Mas duas décadas após o nascimento do primeiro 

jornal online é tempo de estabilizar uma gramática 

hipermultimediática. O sucesso do webjornalismo depende da 

qualidade dos conteúdos, sendo obrigatório que estes tirem o máximo 

partido das diversas caraterísticas do meio. Mas depende igualmente 

da criação de rotinas de consumo que facilitem a tarefa dos leitores 

num meio onde a ansiada liberdade de leitura se pode facilmente 

transformar num labirinto e como ninguém gosta de se sentir perdido, 

quanto mais depressa se criarem essas rotinas, mais rapidamente o 

webjornalismo conseguirá atingir a necessária estabilidade. 

(CANAVILHAS, 2014, p. 28). 

 

Apesar do jornalismo on-line já ter um história de aproximadamente 20 anos 

desde que o advento da internet na década de 1990, como também pontuou Canavilhas, 

podemos notar que alguns veículos não se esforçam para experimentar e utilizar as 

novas ferramentas de comunicação possibilitadas pelo meio e que foram idealizadas 

justamente para potencializar o trabalho jornalístico. Quando nos referimos a produção 

de jornalismo on-line local, seguimos ainda em passos lentos.  
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RESUMO 

O presente artigo busca analisar e discutir as dificuldades vivenciadas no espaço 

acadêmico por estudante com deficiência visual durante sua rotina de estudo, visto que 

poucas são as coordenações e meios necessários para um melhor aproveitamento desse 

estudante na universidade, decorrente do baixo investimento de recursos nas instituições 

de ensino superior. O texto levanta também dados sobre a metodologia presente no 

ensino especial e nas políticas públicas de inclusão disponíveis, informando sobre quais 

setores são responsáveis pela execução de tais políticas inclusivas na universidade, 

destacando o papel dos núcleos de apoio à inclusão (NAIs). Além de retomar ao espaço 

de inclusão e acessibilidade por meios de acesso tecnológicos que visem a autonomia e 

que possam eliminar as barreiras, logo assim corroborando e preenchendo lacunas em 

suas rotinas na universidade, incluindo programas assistenciais e softwares nos meios 

digitais de comunicação, abrindo e possibilitando o processo de aplicação acesso à 

informação e processo de inclusão. Como referencial bibliográfico foram utilizados: a 

pesquisa de Storti (2014), conhecida por promover a acessibilidade aos deficientes 

visuais e baixa visão à rede de bibliotecas, a autora Sonza (2003), A Cartilha do Senso 

desenvolvida pela SDH/PR – Secretária de Direitos Humanos da Presidência da 

República (2010), além da tese de doutorado escrito por Corrêa (2014). Além destes, há 

outros autores e fontes importantes abordados durante o desenvolvimento do artigo. 

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; deficiente visual; inclusão; meios digitais; 

universidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Nas universidades é possível compreender a necessidade de meios que 

permitam a acessibilidade e manutenção dos estudantes com deficiência, devido essa 

pesquisa levanta sobre a inclusão no ambiente acadêmico. Por meio dessa pesquisa será 

possível fornecer dados a respeito dos deficientes visuais e dos meios que lhe estão 

disponíveis nas universidades, visando identificar perspectivas sobre a adaptação por 

estas pessoas no espaço universitário. Além disso, busca identificar os 

problemas/lacunas dentro da universidade que podem melhorar a vida de estudantes 

com deficiência visual e quais as dificuldades e superações enfrentadas por esses dentro 

da instituição de ensino superior. Por meio dessa pesquisa será possível averiguar se as 

instituições atendem, ou não, aos padrões necessários de acessibilidade aos estudantes 

com deficiência visual. Além disso, busca identificar os problemas/lacunas dentro da 
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universidade que podem melhorar a vida de estudantes com deficiência visual e quais as 

dificuldades e superações enfrentadas por esses dentro da instituição de ensino superior. 

Como metodologia, o principal objetivo foi desenvolver pesquisa bibliográfica 

sobre acessibilidade nas universidades, discutindo dois objetivos em comum: 

Compreender e dar visibilidade ao papel da comunicação na inclusão e acessibilidade de 

pessoas com deficiência visual no espaço acadêmico, além de identificar dificuldades e 

desafios enfrentados por estudantes; levantar dados referentes aos meios de inclusão 

oferecidos. 

 

O CEGO E A UNIVERSIDADE 

 

 
Estar na faculdade, percorrer um trajeto por uma calçada desnivelada e com 

buracos, atravessar ruas, subir escadas, e identificar sua atual localização, para enfim 

chegar ao seu destino. Parece ser simplesmente a rotina de mais um universitário. 

Porém, considerando que o protagonista dessas ações trata-se de um deficiente visual, 

independentemente do seu grau de deficiência, essas atividades rotineiras que a maioria 

dos estudantes executam com facilidade dentro do espaço acadêmico, ficam um pouco 

complicadas para quem possui acuidade visual comprometida. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), os diferentes graus de 

deficiência visual podem ser classificados em três níveis: baixa visão; próximo à 

cegueira e cegueira total. Todas as três necessitam de algum tipo de compensação, seja 

com o uso de lentes de aumento; sistema braile; recursos de voz ou bengala, por 

exemplo. Considerando a deficiência e as necessidades de compensação em qualquer 

um dos níveis de insuficiência visual, é visível que essa parcela da população necessita 

de auxílio para atingir maior autonomia na vida em sociedade. 
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Figura 1 – Modelo de piso tátil implantado em calçada, e faixa de segurança elevada. Fontes: Imagem 1: 

construindodecor.com.br; Imagem 2: Márcia Pontes. 

 

É visível que as universidades brasileiras, aos poucos estão se adaptando às 

necessidades das pessoas que possuem algum nível de deficiência visual. A implantação de 

calçadas com piso tátil; faixas de segurança elevadas (Figura 1); instalação de sinais 

sonoros nos semáforos; e painéis táteis com braile (Figura 2), são alguns exemplos de 

alternativas que facilitam a locomoção dos deficientes visuais. 

 

 

Figura 2 – Modelo de painel tátil com inscrições em alto relevo e escrita em braile. Fonte: Prefeitura de 

Abdon Batista. 

 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC 

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC 

 

35 
 

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 

A acessibilidade pode ser definida como uma possibilidade e uma condição de 

alcance, de percepção e de entendimento para que as pessoas utilizem, com segurança e 

autonomia, uma determinada locação. Neste caso, tomando como foco o espaço 

universitário, a inclusão é fundamental para o desenvolvimento da autonomia dos 

estudantes com deficiência dentro do campus. 

 
[...] É necessário que as Instituições do Ensino Superior possuam estruturas 

especiais (sinalizações) voltadas para atender àqueles que possuem algum tipo de 

deficiência [...]. Essas sinalizações se subdividem em: direcionais: indicam a 

direção de um percurso (setas, textos, figuras ou símbolos); emergências: 

indicam as rotas de fuga e emergência; temporárias: indicam as sinalizações 

esporádicas. (SILVA, 2016, p. 94). 
 

Infelizmente, a maior parte das universidades brasileiras ainda não possui todas as 

estruturas que dão acessibilidade às pessoas com deficiência. Um exemplo bem claro disso, 

voltado aos deficientes visuais, é a ausência de referenciais fixos expostos em pontos 

estratégicos da universidade, o que prejudica o trajeto seguro destes dentro da instituição. 

As informações visuais devem seguir premissas de textura, dimensionamento e 

contraste de cor nos textos e nas figuras, para que sejam perceptíveis principalmente por 

pessoas com baixa visão (visão subnormal). Os textos e as figuras, bem como o fundo das 

peças de sinalização, devem ter acabamentos foscos. Devem-se evitar materiais brilhantes 

ou de alta reflexão. A sinalização audível é feita com recursos sonoros, que devem auxiliar 

os sujeitos com deficiência visual a terem acesso ao interior da edificação. Essa sinalização 

deve ser associada à sinalização visual, visto que toda mensagem sonora deve ser precedida 

de um prefixo ou de um ruído característico para chamar a atenção das pessoas com 

deficiência. 

 
Eliminar os obstáculos [...] das pessoas com deficiência significa muito mais do 

que fazer alterações em edifícios. É, acima de tudo, uma questão de postura. A 

acessibilidade precisa se estender aos serviços disponíveis nos edifícios, às 

informações e comunicação relacionadas aos mesmos e à equipe que presta esses 

serviços [...]. (ACESSIBILIDADE/RESOURCE, 2005, p. 38). 

Segundo as condições estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), a Norma Brasileira - NBR 9050 indica que: 
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[...] as sinalizações táteis são ideia para os estudantes com este tipo de deficiência, 

podendo ser do tipo alerta ou direcional. Os pisos táteis são um dos melhores 

elementos de auxílio à mobilidade das pessoas com necessidades visuais. Ao 

combinar as sinalizações alerta e direcional, informam e direcionam as pessoas 

durante o seu percurso e formam trilhas com precisão e segurança. Esses pisos 

devem ser utilizados em áreas externas e internas para garantir um fluxo 

adequado e livre de interferências. (ABNT, 2004). 
 

É importante lembrar que a acessibilidade não se refere apenas à eliminação das 

barreiras urbanísticas, arquitetônicas e de transporte. Trata igualmente da eliminação de 

barreiras nas comunicações e informações, versando sobre a necessidade de remoção dos 

entraves à expressão e ao recebimento e compreensão de mensagens e informações. No 

Brasil o Ministério da Educação, tem sugerido às Instituições do Ensino Superior algumas 

ações no sentido de melhor atender às necessidades individuais dos universitários 

portadores de deficiência visual, dentre elas: a possibilidade de alternativas na forma de 

realização das provas: lida, transcrita em Braille, gravada em mp3 ou ampliada para o 

portador de visão subnormal; ampliação do tempo disponível para a realização das provas; 

impressora Braille acoplada ao computador; softwares de ampliação de tela; equipamento 

para a ampliação de textos para atendimento ao estudante com visão subnormal, tais como: 

lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador. (FIGUEREDO, 2011, p. 192). 

 

MEIOS DE ACESSO A INCLUSÃO 

 

A partir desta seção serão mencionados os conceitos essenciais e ideias que 

conduzem o atual estudo. Com base da análise das pesquisas elaboradas sobre a área de 

inclusão e acessibilidade, nesse tópico será traçado o conceito de tecnologia e assistência e 

a relevância da aplicação de tais tecnologias para o acesso à informação dos indivíduos 

com deficiência. 

 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 

Todo indivíduo que tem alguma dificuldade, deficiência ou mobilidade reduzida, 

possui direitos estabelecidos por legislações. A Constituição Brasileira de 1988 e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) juntamente com órgãos do governo federal, estadual 

e municipal, apresentam legislativas exclusivas, que têm como principal propósito, de 
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garantir direitos a todos os cidadãos para acesso a espaços públicos e privados no que se 

adequa a acessibilidade as pessoas com as deficiências como: motora, visual, auditiva, 

intelectual e múltipla, conforme sua particularidade, permitindo-lhes inclusão social. 

(VIGENTIM, 2014, p.24). 

Referindo-se a inclusão das Pessoas com Deficiência (PCDs), cabe propor o 

conceito de Tecnologia Assistiva e algumas matrizes de equipamento e recursos que são 

utilizados para realizar com mais segurança e independência do usuário com deficiência 

visual, na esfera universitária, o tópico que será exposto na sequência. 

As tecnologias assistivas envolvem diversos tipos de equipamentos como cadeiras 

de rodas, maquinam de leituras, entre outros. Porém, no cenário das tecnologias da 

informação são os hardwares e softwares que possibilitam, ou simplesmente tornam Figura 

3 - TClik Expand - Teclado expandido de teclas grandes e coloridas (CLICK 

TECNOLOGIA ASSISTIVA, 2013). Fácil, o acesso de pessoas com deficiência aos 

conteúdos, sistemas e serviços. (VIGENTIM, 2014, p.42). 

Dos meios tecnológicos empregados para conduzir as tarefas diárias das pessoas 

com deficiência visual, podemos apresentar alguns exemplos de tecnologias avançadas e de 

tecnologias menos avançadas que fazem toda a diferença com relação à acessibilidade e a 

autonomia dessas pessoas. Ofertando uma garantia de vida e prezando a dignidade humana 

(VIGENTIM, 2014, p.46). 

Os teclados alternativos (Figura 3) são dispositivos físicos que propõem uma 

alternativa para o acionamento das teclas, simulando o funcionamento do teclado comum. 

Existem teclados especiais para vários tipos de deficiência, porém os teclados em Braille 

para cegos não constituem uma grande vantagem, na maioria das vezes, já que o teclado 

comum oferece condições de digitação necessárias para realização de tarefas. Todo teclado, 

por convenção internacional de datilografia, proveniente das antigas máquinas de escrever, 

possui pontos de referência em posições estratégicas para uma boa localização tátil das 

teclas. Dessa forma, as teclas "f" e "j" possuem um ponto em relevo, perfeitamente 

perceptível pelos dedos. (VIGENTIM, 2014) 
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Figura 3 – TClik Expand - Teclado expandido de teclas grandes e coloridas. Fonte: CLICK TECNOLOGIA 

ASSISTIVA (2016). 

A linha Braille (Figura 4) é um dispositivo de saída e trata-se de um console, 

normalmente com cerca de 32, 40 ou 80 celas Braille eletromecânicas, dispostas em linha, 

que faz a reprodução das linhas de textos para o sistema Braille, podendo ser utilizada 

como monitor Braille, extremamente importante para o acesso de surdo-cegos na 

informática. (VIGENTIM, 2014, p.47-48). 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 4 – Linha Braille de 40 celas. Fonte: TEC ASSISTIVA TECNOLOGIA E ACESSIBILIDADE 

(2013). 

Os pisos podotáteis (Figura 5) são geralmente fabricados em dois tipos de 

materiais: concreto e borracha. Os pisos de concreto são recomendados para aplicação em 

áreas externas e necessitam de um trabalho de alvenaria para serem instalados, enquanto 

que os pisos de borracha são, geralmente, aplicados em áreas internas, podendo ser colados 

sobre o piso original do ambiente, com cola de contato. Ambos os pisos, possuem dois tipos 

de relevo diferente, de acordo com a sinalização pretendida, quais sejam: de alerta ou 

direcional. Os pisos de alerta são formados por pontos em relevo que sinalizam barreiras 
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arquitetônicas como degraus dentre outros e o direcional que é formado por traços paralelos 

que indicam o caminho. (VIGENTIM, 2014, p.56) 

 

Figura 5 – Modelo de Pisos podotáteis de alerta e direcionável. Fonte: Tratocon. 

O mapa tátil (Figura 2) pode representar tanto a planta baixa do ambiente como a 

trilha tátil, usado para orientar a localização espacial da pessoa com deficiência visual. 

Também é possível encontrar esses mapas com interface de voz, que retornam informações 

gravadas em áudio para os usuários. Esses dispositivos são conhecidos como mapas táteis 

falantes. (VIGENTIM, 2014, p.56). 

 

BIBLIOTECAS 

 
 

No Brasil existe uma minoria de universidades com bibliotecas que possuem 

profissionais capacitados e uma infraestrutura apropriada para atender de forma adequada 

alunos com alguma forma de deficiência visual. 

Ir à biblioteca pode ser uma rotina comum para universitários que não possuem 

deficiência, mas para estudantes com deficiência visual e baixa visão pode ser uma 

atividade árdua enfrentada após ingressarem no nível superior, as barreiras de locomoção, 

comunicação e aprendizado precisam ser quebradas. 

 
Na maioria dos casos, esses alunos passam a depender do auxílio de colegas ou 

de voluntários para a leitura dos materiais (RODRIGUES, 2007, apud STORTI, 

2014) fato este que muitas vezes mina o entusiasmo do estudante levando a um 

grande índice de desistência. 
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O projeto visa reparar os danos sociais causados a esses deficientes visto que é 

dever da Universidade proporcionar a inclusão e acessibilidade a estudantes e 

pesquisadores a informação. Logo, compete às bibliotecas se adequarem aos princípios de 

acessibilidade existentes na legislação e oferecer serviços de pesquisas, atendimento as 

consultas internas e externas, com um ambiente físico estruturado e usar tecnologias 

assistivas. 

ACESSIBILIDADE POR MEIOS DIGITAIS 
 

Com o processo evolutivo da tecnologia, a abertura para novas vias de 

acessibilidade se expandiu entre pessoas que enfrentam problemas em manusear os 

ambientes digitais virtuais. Entretanto, nota-se que o sistema de acessibilidade voltada a 

pessoas com deficiência visual ainda necessita de visibilidade. Segundo os dados 

levantados pela Cartilha do Censo (BRASIL, 2012), há mais de 6,5 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência visual. Entre eles, a pesquisa indica que mais de 500 mil pessoas 

são cegas. Podemos dizer que as vantagens que as tecnologias digitais nos propiciam são 

inúmeras, desde que bem utilizadas. Todos os dias novos softwares e equipamentos são 

desenvolvidos nas mais diversas áreas, incluindo a educação. E há  um segmento que tem 

sido muito beneficiado com isso, a chamada Educação Especial, que está se valendo desses 

recursos tecnológicos de duas formas: como prótese no sentido de adequar ou adaptar 

equipamentos para que a população também faça uso deles, e como meio de aprendizagem. 

(SONZA; SANTAROSA, 2003). 

 
Do total da população brasileira, 23,9% (45,6 milhões de pessoas) declararam ter 

algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a 

visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, ficaram problemas motores 

(2,3%), intelectuais (1,4%) e auditivos (1,1%).528.624 pessoas são incapazes de 

enxergar (cegos); 6.056.654 pessoas possuem grandedificuldade permanente de 

enxergar (baixa visão ou visão subnormal). (BRASIL, 2012). 

Por isso é necessário que haja ferramentas para auxiliar estes acadêmicos também 

dentro dos portais estudantis. É responsabilidade de a instituição criar técnicas fáceis de 

serem manipuladas dentro de sites e ferramentas simples com nas quais se 13 estabeleça 

uma comunicação e conexão de ―auto-ajuda‖, caso o estudante esteja com dificuldades de 

acessar as plataformas digitais disponibilizadas. 
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A facilidade que informática passou a disponibilizar ao homem tornou-se algo 

monótono, a fim de fazer parte de nossas vidas como uma ―fonte de alimentação‖ diária, 

entretanto, roteada de informações e funções que estabeleçam a facilidade e rapidez aos 

usuários. 

Por meio deste tipo de software, os deficientes visuais conseguem navegar na 

internet e utilizar diferentes programas e aplicações. Já que o software de leitura 

de tela traduz as informações mostradas na tela do computador em material 

sonoro, indicando o que é mostrado no PC e avisando o usuário sobre suas 

interações e ações no ambiente (PSAFE, 2015). 

Os computadores e a tecnologia de ponta já disponibilizam alguns programas, que 

podem instruir um deficiente visual sobre como manipular seu sistema operacional de 

forma confortável e facilitada. Entretanto, dentre os softwares, muitas vezes são cobrados 

custos mensais para poderem ser utilizados. Isto não inclui todos e não diminui a reputação 

de um programa privado, mas as instituições de ensino precisam conhecer a apoiar os 

estudantes para o acesso aos programas necessários. 

 
ACESSIBILIDADE A DEFICIENTES VISUAIS NOS SOFTWARES 
 

No Brasil, a acessibilidade para deficientes visuais ainda necessita de eficácia 

principalmente no suporte e praticidade. Ainda assim, há muitos softwares disponíveis, 

como: Virtuais Vision, DOSVOX e o JAWS. 

 
DOSVOX 
 

O DOSVOX é um software totalmente desenvolvido por tecnologia nacional. Está 

sendo um dos recursos utilizados dentro das aulas de informática nas escolas e cursos de 

informática para melhor. 

 
Estima-se que o número de usuários DOSVOX seja de mais de 60000 pessoas. 

Embora não tenhamos o registro de quem são todas essas pessoas, algumas delas 

mantém sua homepage pessoal no NCE/UFRJ, ou são nossos amigos próximos. A 

criação e manutenção de muitas 14 dessas páginas foi realizada a partir do uso 

exclusivo do DOSVOX, quase sempre por invisuais. (UFRJ, 2002). 

O sistema operacional DOSVOX permite que pessoas cegas utilizem um 

microcomputador comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim 

um nível alto de independência no estudo e no trabalho. (UFRJ, 2002). Além de incluir os 

deficientes visuais, ele tem a capacidade de fornecer ao usuário a possibilidade de edição de 
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textos, até navegação na Internet e outras utilidades, abrindo assim uma variedade de 

opções. 

 
VIRTUAL VISION 
 

O Virtual Vision tem nacionalidade brasileira. Criado em 1998, em São Paulo, 

pela empresa MicroPower, pode ser instalado em qualquer programa do Windows, e tem 

por finalidade estabelecer uma facilidade ao deficiente visual por meio de uma aplicação 

por síntese de voz, há um ―leitor‖ para informar sobre o controle de tela e outras funções. 

Todas as informações de uma página acessível devem ser apresentadas em texto e 

com navegação via teclado. Isso significa que, se for usada alguma outra mídia, como 

imagens e sons, as informações que elas contêm devem ser repetidas numa descrição 

textual. Essa descrição deve ser ―equivalente‖, isto é, deve transmitir as mesmas 

informações que os elementos disponibilizados para que a pessoa com deficiência visual 

entenda, navegue, interaja e contribua para a web. (PROJETO DOXVOX, 2018). 

JAWS 

 

Desenvolvido pela Microsoft Windows, é um software estadunidense, criado em 

1989 por Ted Henter. O autor do programa havia sofrido um acidente e  assim perdeu a 

visão em 1978. 

O JAWS servia como vários leitores de tela, que davam acesso aos usuários com 

deficiência visual a aplicativos MS–DOS em modo texto. Na atualidade, ele é um leitor de 

telas que permite que usuários com deficiência visual tenham acesso ao computador com 

facilidade para realizar suas atividades utilizando alguns atalhos. 

 
Programa desenvolvido pela empresa norte-americana Henter-Joyce, pertencente 

ao grupo Freedom Scientific. O JAWS para Windows é um leitor de telas 

facilmente o acesso ao computador a pessoas cegas ou amblíopes. Com o JAWS, 

qualquer usuário deficiente visual pode trabalhar tão ou mais rapidamente do que 

uma pessoa que veja normalmente, utilizando teclas de atalho. (UFRGS, 2003). 

 

 

Ele está disponível basicamente em todas as versões Windows. A sua instalação 

permite que perfil possa ter acesso a muitos aplicativos disponibilizados. 
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O JAWS trabalha em ambiente Windows, nas versões 95, 98, ME, NT e XP. Após 

sua instalação, que também é digitalizada, possibilita o uso da grande maioria dos 

aplicativos existentes para o ambiente Windows, como Office, Internet Explorer, Email, 

Chat, Instant Messaging, entre outros sem qualquer dificuldade. Adaptar-se é uma 

característica muito importante do JAWS para o Windows. (UFRGS, 2003) 

 

Imagem 6: Janela de JAWS. Fonte: JAWS 

 

 

NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO 
 

O Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) tem por finalidade executar as políticas e 

diretrizes de inclusão e acessibilidade de estudantes e servidores com deficiência, 

garantindo ações de ensino, pesquisa e extensão, além de apoiar o desenvolvimento 

inclusivo do público-alvo da modalidade de Educação Especial, bem como orientar o 

desenvolvimento de ações afirmativas no âmbito da instituição, nos seguintes eixos: (i) 

Infraestrutura; (ii) Currículo, comunicação e informação; (iii) Programas e/ou Projetos de 

extensão e (iv) Programas e/ou Projetos de pesquisa: ―As instituições de Ensino Superior 

devem buscar criar condições acessíveis para garantir o ingresso e permanência de todos os 

alunos, inclusive os que possuem alguma deficiência‖. (CORRÊA, 2014). 

Compete ao NAI a adoção de medidas de assessoramento e apoio específicos para 

garantir as condições de acessibilidade, necessárias à plena participação e autonomia dos 

estudantes público-alvo da Educação Especial. Um dos programas oferecidos pelo NAI é o 

Pró-Acessibilidade (Programa de Apoio às Ações de Acessibilidade). 
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PROGRAMA PRÓ-ACESSIBILIDADE 

O Programa Pró-Acessibilidade atende as proposições do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, que busca ampliar as condições de permanência dos 

acadêmicos na educação superior federal, através de ações que: 

 

a) Democratizem as condições de permanência na educação superior pública federal. 

b) Minimizem os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior;  

c) Reduzam as taxas de retenção e avasão; 

d) Contribuam para a promoção da inclusão social pela educação. 

 

O Pró-Acessibilidade seleciona bolsistas para apoia a inclusão acadêmica dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades 

ou superdotação, no âmbito administrativo e de acessibilidade comunicacional do Núcleo 

de Apoio à Inclusão, e desenvolve atividades de: 

1) Apoio às Ações de Acessibilidade: entende-se um dos seguintes apoios: suporte em 

tradução e interpretação de Libras; ledor; auxílio na mobilidade da pessoa com deficiência; 

realizar leitura de provas/escrita e outros tipos de avaliações para acadêmicos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou 

superdotação, que necessitarem de tal apoio; 

2) Apoio como Tradutor/Intérprete de Libras: deve possuir capacitação em Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, pois deverá, além de dar suporte às ações de Apoio 

Administrativo, realizar a interpretação e tradução da Libras, dando suporte as necessidades 

da equipe pedagógica do NAI e no atendimento aos acadêmicos surdos ou com deficiência 

auditiva; 

3) Ações de Apoio Administrativo: inclui atividades como: protocolar, receber e 

encaminhar documentos; auxiliar no atendimento ao público interno e externo; dar suportes 

em serviços de digitação; e apoio nas rotinas administrativas da unidade organizacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em resumo, o presente artigo levantou dados relevantes sobre os processos de 

inclusão a respeito do estudante deficiente visual, tendo em vista que esse acadêmico é uma 

realidade presente dentro das universidades brasileiras. Consideramos importante o 

cumprimento e divulgação desses elementos, programas e projetos de inclusão e 

acessibilidade, para assim garantir dignidade e diversidade dentro do meio acadêmico. 

Além de relatar a importância e a diferença que os meios de acessibilidade fornecem 

ao estudante, o processo de visibilidade a estes contribui para corromper lacunas a cerca da 

exclusão social. Há muitos aspectos a serem desenvolvidos para que a cada dia os 

deficientes visuais possam se sentir mais familiarizados e ocuparem as universidades de 

forma convencional e inclusiva. 

É evidente e necessário enaltecer o papel dos novos meios de comunicação pelo 

qual estão constantemente corroborando para sociedade e, principalmente, a estudantes 

com deficiência visual. Muitos recursos disponibilizados e preparados justamente para 

serem inseridos na universidade estão sendo disponibilizados e cada  vez se tornado mais 

eficientes e acessíveis para melhor amparar a estes. 

Por fim, é importante ressaltarmos a importância de que pessoas com deficiência 

visual necessitam serem bem assistidas e incluídas no espaço acadêmico, possibilitando, 

então, que estas usufruam e desenvolvam seus aprendizados, visto que a universidade é 

local amplo em riqueza de conhecimento e aprimoramento de pesquisas. 
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MUITO ALÉM DA CAMISETA DE ROCK: NOVOS OLHARES SOBRE OS 

APRESENTADORES DE TELEJORNAL 

Daniel Alves Scarcello
7  

Wagner da Costa Silva
8
 

 

 

RESUMO 
A TV vem, nas últimas décadas, modificando a forma de se comunicar com o público, 

procurando se reposicionar em um cenário de mudanças que afeta com mais vigor as 

chamadas mídias tradicionais. As transformações, em grande parte, são decorrentes das 

implicações da internet no fazer jornalístico que modificou a forma de se fazer, pensar, 

produzir, transmitir e, principalmente, consumir uma notícia. Neste artigo, busca-se avaliar 

os âncoras e seus novos perfis diante desse cenário de transformações. A forma como os 

apresentadores são mostrados e como isso veio mudando com o tempo é uma estratégia para 

a televisão encontrar novas formas de aproximar- se de sua audiência. Como referencial 

teórico, o artigo ancora-se em autores como Castilho (2005), Rezende (2000) e Paternostro 

(2006). 

Palavras-chave:Telejornalismo; G1 em 1 minutos; internet. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Desde seu surgimento a TV brasileira se modifica e apresenta características 

específicas nas suas programações a cada década. O telejornal se configurou como um dos 

principais produtos da linguagem televisiva e jornalística e assim como a TV também passa 

por constantes modificações, algumas mais lentas e menos perceptíveis e outras mais 

marcantes. Este artigo é consequência da monografia apresentada ao curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Acre que teve como objetivo analisar as mudanças na apresentação 

do Jornal Nacional (JN). A partir de tal estudo foi possível considerar que o mês de abril de 

2015 se tornou um marco na história do programa, pois foi quando a emissora assumiu uma 

nova postura para seus apresentadores. Os jornalistas da bancada que até então mantinham 

um padrão formal que envolvia desde gestuais, texto e movimentação pelo estúdio, 

passaram a ter mais possibilidades de apresentação, podendo fazer brincadeiras, piadas e 
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mostrando ao público um lado cada vez mais natural, sem contar que o novo formato tirou, 

literalmente, os apresentadores de trás das bancadas. 

 Com o intuito de continuar investigando as novas configurações do telejornalismo, o 

objetivo deste artigo é analisar a apresentação do informativo G1 em 1 Minuto (G1M) 

lançado no dia 20 de abril de 2015 (dias antes da mudança do JN). Inicialmente iremos 

apontar alguns autores e argumentos que explicam a posição dos apresentadores e as 

modificações que os vêm afetando ao longo do tempo. Em seguida faremos uma breve 

apresentação do G1M, expondo também a análise e seus resultados. Por fim, as 

considerações buscam fazer uma comparação das análises sobre os dois programas, com a 

hipótese de que os resultados nos mostrem como a mudança do JN e a criação do G1M 

podem nos apresentar as novas perspectivas do telejornalismo. 

 

ÂNCORA: UM PROFISSIONAL EM MUNDAÇA 

  

 A maior parte do espaço de um telejornal é composta por matérias ou reportagens 

feitas por repórteres, mas o responsável por apresentá-las e conduzi-las é o âncora do jornal. 

Heródoto Barbeiro (2005) acredita que houve uma distorção com relação ao conceito de 

âncora. Nos Estados Unidos, estabelecia-se a ideia de que o profissional era o ―dono‖ do 

programa, definindo e mandando em tudo sobre as edições. No Brasil, o autor afirma que 

jornalistas, professores e alunos de jornalismo difundiam o conceito do âncora que tinham a 

liberdade e o poder de opinar sobras as notícias. Para Barbeiro, a melhor definição para um 

âncora é a do profissional que participa da produção do jornal e transmite as informações da 

forma mais isenta possível, comentando de forma explícita em casos excepcionais. 

 Para Barbeiro (2005), o âncora deve comandar o telejornal no ar e fora dele, é um 

profissional que deve estar sempre atento e em sintonia com toda a equipe, além de ter a 

sequência do jornal decorada, ele precisa estar concentrado e não pode ser surpreendido. 

Com relação ao improviso, acredita que este não pode substituir o que já está combinado, 

para evitar até uma ―distorção‖ no papel do âncora ou o mito do verborragismo, que 

enaltecia o fato de um âncora conseguir falar eternamente, sem qualquer apoio, apenas com 

seu talento‖ 
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 Diante dos avanços de novas formas de produzir e divulgar conteúdos, a Tv precisou 

se adaptar a um novo cenário composto pelos avanços tecnológicos e por um público cada 

vez mais exigente e conhecedor de sua realidade. Dessa forma, a mudança na sua linguagem 

tornou-se uma necessidade, afetando também a figura dos âncoras que perderam, em grande 

parte, o tom mais sóbrio para comunicar. 

No artigo ―O Telejornalismo no Brasil na Atualidade: Em Busca do Telespectador‖, 

Aline Silva Corrêa Maia afirma que, em 2011, os telejornais necessitavam e discutiam 

formas de modificar seus formatos e linguagens, que afetam desde figurinos, cenários e, 

principalmente, como informar o público, de que forma falar e exibir os conteúdos do jornal 

para torná-lo mais atrativo, mas sem perder o conteúdo. Entre os motivos para essa busca 

por modificações, a autora cita não apenas a Internet, mas também os outros canais de TV e 

novas tecnologias. 

(...)com o passar do tempo, os avanços tecnológicos (como o videoteipe e os 

satélites) associados à consolidação da TV como principal meio de informação e 

entretenimento no Brasil fizeram emergir a necessidade de constante reformulação 

da linguagem e do formato dos telejornais – que desempenham um papel central 

no conhecimento do mundo, por parte dos indivíduos, ao apresentarem as notícias 

diariamente de uma forma sistematizada e hierarquizada (MAIA, 2011, p.2) 

 

A informalidade, seja por meio da linguagem ou pela liberdade do apresentador ao 

vivo, aos poucos tem sido vista como uma das alternativas para manter os telejornais em 

sintonia com o que acontece com o público. Em relação aos telejornais da Rede Globo, a 

emissora vem cada vez mais mostrando uma maior preocupação em se aproximar do 

público. Maia (2011) utilizou da experiência trabalhando na afiliada da Rede Globo em Juiz 

de Fora, a TV Panorama, para abordar as questões repassadas e desafios vividos em funções 

como produção, editoria e editoria chefe, nesse momento de mudança para o telejornalismo. 

Em busca do telespectador – tendo a proximidade como meta a fim de garantir a 

audiência (e, consequentemente, o patrocínio dos anunciantes) – os telejornalistas 

têm sido instigados a pensar uma forma diferente de fazer o noticiário de TV, com 

linguagem mais próxima e afetiva. A ordem nas redações é ousar, criar, sem medo 

de errar; romper paradigmas por muitos anos cultivados, mas que têm se revelado 

ineficientes na conquista do telespectador na atualidade (MAIA,2011, p.10). 

 

Esse cenário de mudança, na visão da jornalista, implica em um maior entrosamento 

da equipe de todo o jornal. Uma das questões mais reforçadas era a possibilidade de se fazer 

um programa mais ―improvisado‖, ―falado‖ e ―conversado‖, o que necessita de muita 
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organização para que seja bem feito. ―Era preciso aumentar o tempo de debate e conversa 

no telejornal, estimular a improvisação e até abandonar formatos tradicionais como a 

exibição de uma notícia com a cabeça, seguida pelo VT e finalizada com uma nota pé‖. 

(MAIA, 2011). 

Como principal exemplo, ela cita o jornal local do Rio de Janeiro da Rede Globo, o 

RJTV 1 edição. Maia explica que após uma pesquisa, a equipe constatou que o horário de 

transmissão do jornal é um dos mais concorridos, o horário do almoço, e que o público não 

estava tão satisfeito com o conteúdo e formato do programa. Como solução, o jornal teve 

mudanças consideráveis como a tirada do casal de apresentadores, deixando apenas um 

jornalista no comando; seis comentaristas se revezam nos programas para discutir diferentes 

temas e as notícias ganharam mais tempo no jornal para serem exploradas; nas roupas, 

homem não usava mais gravata e, mulheres, sem blazer; e o TP não transcreve mais o jornal 

todo, apenas contém palavras-chaves guiando o apresentador e comentaristas, que já devem 

saber sobre o assunto que vão falar. 

As mudanças foram implementadas a fim de favorecer a informalidade e o 

dinamismo do telejornal. Adaptações também foram feitas na edição dos 

conteúdos. O princípio na redação passou a ser: como explorar e transmitir de 

forma criativa o material que as equipes trazem da rua (MAIA, 2011) 

 

 

Apesar das inovações implantadas em outros jornais, o Jornal Nacional, de acordo 

com Brittos e Rühee (2005), demorou para assimilar mudanças significativa. Enquanto os 

outros telejornais da casa ampliavam cenários para deixar o apresentador mais livre ou 

faziam mais interação entre a dupla de apresentadores, o JN ainda se segurava e mantinha 

um estilo mais formal de apresentação. 

No artigo ―A Construção dos Âncoras‖, os autores mostram que no JN os planos 

mais frequentes ainda eram os closes e os planos médios. O médio é mais utilizado quando 

existe um quadro ou gráfico ilustrando a notícia atrás do apresentador, senão o close é 

utilizado. Sobre o plano geral, elas afirmam que geralmente o Plano Geral acontece no final 

de cada bloco, quando os apresentadores anunciam as chamadas. 

Com relação a interação entre os apresentadores, a pesquisa mostra que não é uma 

novidade para os jornais da Globo, desde 2005, pelo menos, mas eram características 

exclusivas para o Jornal Hoje e o Bom dia Brasil. ―Nesses programas, dependendo do tema 
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que estava em pauta, os âncoras se permitiam estender o assunto e brincar entre si e com o 

público‖ (BRITTOS E RUHEE, p.65) 

No artigo, os autores também avaliam a interação dos apresentadores nos telejornais 

que possuem mais de um profissional no comando, neste caso, o Bom dia Brasil, Jornal 

Hoje e Jornal Nacional. Britto e Ruhee acreditam que para que um telejornal que tenha mais 

de um apresentador possua um tom natural é preciso que eles interajam um com o outro. 

Planos de câmera e cenário não são suficientes. ―Sentar lado a lado na bancada e usar um 

plano aberto, que mostre que as duas pessoas estão dentro do mesmo estúdio, não é 

suficiente‖ (BRITTOS E RUHEE, p.62). Eles acreditam que por isso, os apresentadores do 

canal buscam por meio de gestos, olhares e da linguagem, ―criar a ilusão‖ de que o 

espectador participa ativamente do programa. 

Os autores apontam ainda que dois jornais são mais engajados para criar esta 

interação, que são o Bom Dia Brasil e o Jornal Hoje, pois nos casos de plano geral os 

apresentadores parecem contar a notícia não apenas para o público, mas para o colega de 

bancada também. A interação por meio de olhares e comentários ocorre com mais 

frequência. A exceção vem para o Jornal Nacional: ―por adotar uma apresentação mais 

séria, mais formal, com os interlocutores só mostrando ao público estar dividindo a bancada 

através de olhares. Quando apareceram em PG, eles deram rápidas olhadas ao colega, 

passando assim uma impressão de que também estavam contando a notícia um ao outro‖ 

(BRITTO; RUHEE, p. 62) 

No artigo ―A Construção dos Âncoras‖, de Valerio Cruz Brittos e Paloma Ruhee, 

após uma análise sobre os quatro telejornais da Rede Globo, os autores constatam o 

apresentador como ―personagem principal‖ do programa, aparecendo em cerca de um 

quarto da duração do jornal. ―Os dados indicam que o âncora tem um tempo considerável de 

fala, por ser o principal personagem de um telejornal, cuja função é dialogar com o público 

e introduzir os acontecimentos‖, (BRITTOS; RUHEE, p.58). 

 

G1 EM UM MINUTO 

 
Derivado da plataforma de notícias online da Rede Globo (o G1), o informativo 

consiste em um boletim de notícias que, assim como o nome diz, deve durar por um minuto 

na tela. As participações são ao vivo e realizadas quatro vezes ao dia, durante a grade do 
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canal, sendo que duas delas ocorrem dentro dos programas Mais Você e Encontro com 

Fátima Bernardes, no período da manhã, e os outros dois entram durante intervalos 

comerciais, um entre às 14h30 e 15h30 e outro a partir das 17h. 

Os jovens apresentadores são repórteres do site G1 e as participações são realizadas 

de dentro da redação. O informativo é vendido sob o slogan de trazer as 

―principais notícias do Brasil e do mundo‖ e segundo o site da emissora o programa deve 

proporcionar uma experiência multimídia somados ao novo formato: ―Com uma linguagem 

informal e um figurino despojado, os jovens apresentadores Mariana Palma, Cauê Fabiano e 

Paula Paiva reúnem credibilidade e espontaneidade‖. (SITE  MEMÓRIA GLOBO) 3 

Além do formato mais ágil, o quadro chamou atenção do público desde sua estreia, 

principalmente pelo visual dos apresentadores. Os estreantes foram Mari Palma e Cauê 

Fabiano, e logo na primeira aparição os dois apresentaram uma imagem diferente do padrão 

idealizado pela própria emissora de como um repórter divulgaria uma notícia como as 

investigações de uma chacina na sede da torcida do Corinthians4, por exemplo. Enquanto 

Mari Palma usava um piercing no nariz e um colete jeans, Cauê Fabiano se apresentava com 

uma camisa estampada e tatuagens à mostra. 

Na internet, sites geraram notícias repercutindo tais visuais: ―G1 em 1 Minuto‖ se 

destaca com apresentadores de piercing e tatuagem‖5. Ano depois ainda era possível 

encontrar notícias como ―G1 em 1 Minuto desafia padrões da Rede Globo‖6, além de 

matérias de sites da própria Rede Globo como uma matéria do site Ego explorando as 

roupas usadas pelos apresentadores ―Cauê Fabiano e Mari Palma mostram camisetas 

divertidas do G1 em 1 Minuto‖7. 
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Figura 1: Printscreen de imagem da matéria do site Ego. Legenda da foto adjetiva a repercussão das camisas 

como um sucesso. Acesso em 5.mai.2019 

 

 
A partir dessa breve apresentação identificamos no novo programa o ponto principal 

da nossa pesquisa sobre o JN: como apresentar notícias em TV ou como  passar ao público a 

mensagem que se pretende. Porém, antes de aprofundar a nossa proposta de comparação 

entre o JN e o G1M, é preciso ter clareza de que se tratam de dois formatos e produtos 

diferentes, enquanto um se trata de um telejornal, com uma duração mais longa, 

apresentadores, repórteres e todos as características de um telejornal tradicional (mesmo 

com suas alterações), o outro é um informativo, ou como a emissora chama, pílulas de 

informações, com duração proporcionalmente menor. 

Além disso é preciso lembrar os diferentes horários de transmissão de cada um, que 

influencia em quem vai assistí-los, considerando apenas o consumo pela TV. Cientes de tais 

distinções, voltemos para o que nos instigou a pesquisar e realizar um estudo sobre os dois 

formatos, que foi justamente o objetivo semelhante dos produtos em trazer notícias 

relevantes do dia, em formatos distintos. As mudanças do JN e a criação do G1M só tendem 

a colaborar com a ideia de que não apenas a Rede Globo, mas a TV em geral, está 

precisando se reinventar e repensar seus conceitos. Aqui, iremos focar na modificação da 

ideia de credibilidade da notícia e dos jornalistas a partir da sua imagem e apresentação. 
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DESCREVENDO A ANÁLISE 

 

Desta forma também iremos analisar vídeos do G1M e identificar como o programa 

renova tal conceito. Por tratar de um artigo e uma pesquisa menor, optamos por analisar 

quatro vídeos: 2 vídeos da primeira participação de cada um dos apresentadores inicias, em 

2015, e dois vídeos de 4 anos depois, em 2019. Para guiar a análise dos vídeos vamos nos 

ater em 4 aspectos/categorias: Vestimenta - interação entre apresentadores – texto – 

postura/movimentação. Diferentemente dos selecionados para a análise do JN, neste caso, 

optamos por substituir a categoria ―Planos de câmera‖ para ―Vestimenta‖. Essa modificação 

foi feita a partir da constatação de que os vídeos do G1 possuem o mesmo enquadramento, 

pois trata-se de uma única câmera estática dentro da redação. Enquanto isso, a vestimenta e 

adereços dos apresentadores fornecem uma análise mais rica sobre o novo formato e é uma 

das marcas visuais mais característica do quadro, gerando comentários e discussões desde a 

estreia. 

Vídeo 1 – Estreia Mari Palma – Dentro do Bem Estar – 20/04/2015 

Link:http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/g1- 

em-um-minuto/g1-em-um-minuto-fotos-e-videos.htm 
 

 

Vídeo 2 – Estreia Cauê Fabiano – Inserção nos comerciais – 20/04/2015 

Link:http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e- programas/g1-

em-um-minuto/g1-em-um-minuto-fotos-e-videos.htm 
 

 

Vídeo 3- Cauê Fabiano – Dentro do Mais Você - 13/05/2019 

Link:https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1- minuto.ghtml#video-

7610648-id 
 

 

Video 4 – Paula Paiva – Dentro do Mais Você – 03/05/2019 

Link:https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1- minuto.ghtml#video-

7587564-id 

 

ANÁLISE G1 EM UM MINUTO 

 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/g1-em-um-minuto/g1-em-um-minuto-fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/g1-em-um-minuto/g1-em-um-minuto-fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/g1-em-um-minuto/g1-em-um-minuto-fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/g1-em-um-minuto/g1-em-um-minuto-fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/g1-em-um-minuto/g1-em-um-minuto-fotos-e-videos.htm
https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1-minuto.ghtml#video-7610648-id
https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1-minuto.ghtml#video-7610648-id
https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1-minuto.ghtml#video-7610648-id
https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1-minuto.ghtml#video-7587564-id
https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1-minuto.ghtml#video-7587564-id
https://g1.globo.com/g1-em-1-minuto/playlist/videos-g1-em-1-minuto.ghtml#video-7587564-id
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Vestimenta 

 

O primeiro tópico de análise é o que seria o principal diferencial do noticiário. 

Identificamos e constatamos que os apresentadores não se baseiam no uso de um vestuário 

formal ou tradicional para noticiários de TV. No vídeo (1) de sua estreia, além 

do que já foi comentado na introdução realizada sobre o G1M, Mari Palma ainda utiliza 

anel, relógio e pulseira nos braços. O estilo no geral fica muito mais para o despojado do 

que o formal. Quanto ao vídeo (2) de estreia de Cauê Fabiano, vale resgatar o uso da camisa 

branca com uma estampa amarelada trazendo a cabeça de um lobo e algumas borboletas. 

Tal modelo de roupa não é visto em telejornais como o JN, são raros os casos em que os 

repórteres podem usar camisas simples, normalmente em programas esportivos e sem 

estampas coloridas. Além disso, é preciso destacar os dois brincos que o jornalista usa na 

mesma orelha e o visual além da vestimenta, como a barba, tatuagens e óculos com uma 

armação chamativa que são novidades na tela. Características que chamam atenção do 

público para o jornalista e contribuem para o ar informal, casual e despojado. 

 

Figura 2: Printscreen do Vídeo 3, mostra interação com apresentadora Ana Maria Braga e estilo de Cauê 

Fabiano, com a camisa estampada e tatuagens à mostra. 

 

 
Nos vídeos mais recentes, o padrão G1M continua, desta vez Cauê apresenta mais 

tatuagens e mantém todos os aspectos citados do primeiro vídeo. No Vídeo 4, entretanto, 
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percebemos uma certa formalidade e uma semelhança maior com o vestuário dos 

telejornais. A jornalista Paula Paiva usa uma camisa cinza e uma jaqueta jeans de manga 

cumprida, apesar de manter um visual mais jovem, ela utiliza de cores mais padrões e 

podemos classificá-la com a roupa mais formal dos analisados. Apesar de não estar dentro 

das análises, vale ressaltar que nas edições mais recentes, Cauê Fabiano também realizou 

apresentações com roupas ―contraditórias‖, e pôde ser visto com camisas sociais e até um 

blazer. Podemos dizer então que os apresentadores podem estar 

explorando as possibilidades da TV. E sobre padrões televisivos vale ressaltar as 

orientações de Valter Bonásio que vão de encontro com o que o G1M apresenta: 

O apresentador deve selecionar cuidadosamente a aparência de suas roupas para 

entrar em cena. O seu entendimento sobre a dimensão do vídeo deve lhe dizer que 

existem alguns estilos, cores e tecidos de roupas que podem ficar ótimos 

pessoalmente, mas aparecer mal na tela. [...] Evite cores brilhantes ou saturadas. 

Essas cores tendem a se reproduzir mal na dimensão do vídeo, não destacam a sua 

aparência na tela e podem até interferir na comunicação da sua mensagem 

(BONÁSIO, 2002, p. 142) 

A roupa pode dizer muito sobre a pessoa, antes mesmo que ela tenha dito uma única 

palavra. Para Bonásio (2002), existe uma tendência natural nas pessoas de associar certos 

modelos de roupas com certas imagens. Isso é natural dentro de um contexto histórico 

social, pois, hoje, ainda causaria um certo estranhamento e desconfiança ao encontrar um 

advogado que usasse um colete com franjas de couro e bermuda. 
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Figura 3: Printscreen do Vídeo 4 mostra a jornalista Paula Paiva com vestimenta casual, mas não tão 

chamativa como o comum para GM1 

 

 
Interação com os apresentadores 

 

Para o estudo deste tópico é preciso relembrar que nem todas as apresentações do 

G1M são realizadas dentro de outros programas, por isso, apenas três dos vídeos analisados 

é possível ver uma interação dos jornalistas do G1 com os apresentadores do canal. A partir 

dos vídeos observamos uma interação que se assemelha com as dos apresentadores e 

repórteres do JN. Os diálogos se mantêm coloquial e bem conversado e geralmente 

abordando temas não relacionados com as notícias. Uso da linguagem mais 

informal e gírias também permanece. No Vídeo 1, os apresentadores do Bem Estar elogiam 

a redação do G1 e Mari Palma responde com: “Claro, muito chique essa redação, né 

gente?!‖. No mesmo vídeo, um jornalista da redação do G1 sinaliza para a câmera com um 

sinal positivo com a mão, a apresentadora Mariana Ferrão comenta e diz que não há 

problema em gestos como aquele dizendo “Pode fazer joinha, pode fazer legal‖, o qual 

Mari Palma responde com “A gente trabalha com bom humor”. No programa Mais Você o 

estilo de interação se repete e no Vídeo 3, Louro José brinca com Cauê Fabiano ao comentar 

sobre a mesa do café da manhã servida ao vivo ―Fala Cauê (...) Morra de inveja! ‖. Os 

cumprimentos informais também são vistos no Vídeo 4 quando o fantoche chama Paula 

Paiva de forma carinhosa com ―Oi Paulinha!‖. Vale destacar que no Vídeo 2, sem interação 

com outros profissionais, Cauê Fabiano cumprimenta diretamente o público de casa 

mantendo uma linguagem informal ao soltar um ―Olá pessoal‖. 

 

Texto 

 

Essa é mais uma categoria em que observamos uma grande semelhança com o JN. 

Apesar da descontração durante as interações e a desconstrução do vesturário, os jornalistas 

do G1M seguem o mesmo padrão do telejornal, com frases curtas e na ordem direta, 

buscando palavras simples e de compreensão mais fácil, porém obedecendo a norma culta 

da língua portuguesa. Mesmo assim ainda é possível identificar uma ―quebra‖ nesse padrão, 
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com certos complementos entre as notícias, situação que encontramos no Vídeo 1. Mari 

Palma começa a falar a nota com um texto formal ao explicar sobre as inscrições do FIES: 

―O MEC disse que o problema é a grande demanda, mas disse ainda que se precisar vai 

prorrogar o prazo final das inscrições‖, mas no final da informação ela toma a liberdade 

para falar um ―Então, fica ligado!‖, chamando a atenção para a notícia, mas modificando a 

linguagem anterior. 

 
Postura/Movimentação 

No último tópico, observamos como os apresentadores utilizam dos gestos e 

expressões faciais durante as transmissões. Neste ponto é possível ver um certo ―avanço‖ do 

JN em relação ao G1M, mas que é realizado apenas pelo seu formato que permite maior 

utilização do espaço do estúdio. Enquanto os apresentadores do JN podem caminhar, 

mostrar o corpo inteiro na câmera e até sentar e levantar durante a apresentação, os 

jornalistas do G1M ficam numa única posição, o que limitam suas movimentações aos 

gestos com as mãos e o rosto. Mari usa as mãos para gesticular durante as notícias, 

colaborando para a compreensão e enfatizando determinadas palavras. Dessa forma os 

gestuais se tornam muito parecidos entre os apresentadores e podemos afirmar que todos 

utilizam as mãos e movimentos leves com a cabeça para enfatizar informações e dados, 

além de colocar as mãos nos bolsos como forma de variar os gestos e poses. No vídeo 1 

Mari Palma também utiliza da expressão facial, ora mais neutra em notas sérias e sorrisos 

durante notícias mais leves e boas. Os apresentadores também utilizam uma expressão facial 

mais neutra ou sobrancelha franzida para notícias sérias e sorriem com notícias positivas ou 

mais leves. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir das observações feitas em cima dos dois produtos, apesar de análises com 

profundidade diferentes em cada um destes, é possível destacar que a imagem que compõe 

roupas e visual dos jornalistas é a principal diferença entre as duas apresentações. Enquanto 

o JN mantem roupas formais, como ternos, camisas sociais para os homens e vestidos, 

camisas longas para as mulheres, além de manter por peças sem estampas ou acessórios 

como piercings ou brincos grandes, o G1M permite que seus apresentadores se vistam de 
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forma mais livre, permitindo roupas casuais, coloridas, com mensagens escritas e símbolos 

geeks, assim como roupas mais sóbrias que poderiam muito bem ser usadas no JN também. 

Tendo em vista que nas ouras categorias os dois formatos se assemelham bastante, pois 

apesar da ―ousadia‖, o G1M utiliza da mesma estrutura de construção do texto da notícia do 

JN, com uma linguagem simples, porém dentro da norma culta da língua portuguesa, 

seguindo uma ordem direta nas frases. Além disso, apresentadores de ambos programas 

possuem, hoje, a mesma liberdade de falar abreviações, soltar brincadeiras com os colegas e 

comentar de forma mais descontraída sobre as notícias ou assuntos a parte dos informativos. 

Além disso, o JN ainda apresenta uma liberdade de movimentos ainda maior ao permitir 

diferentes planos de câmera e dinâmicas dos apresentadores pelo espaço. 

Dessa forma, observamos que a emissora parece estar ciente dos diferentes públicos 

de cada programa e a forma de como seus apresentadores se dispõe frente às câmeras, ao 

mesmo tempo que vêm apostando em novas ideias de humanização dos profissionais, 

apostando na casualidade das aparências e supondo que outras informações visuais não 

seriam tão problemáticas na hora de emitir uma mensagem, pelo contrário, podem colaborar 

para uma identificação de outro público que antes não prestava muito atenção no JN 

(aqueles que usam camisas estampadas e possuem tatuagem, por exemplo). Além disso, 

parece que assim a emissora coloca os apresentadores de ambos programas num mesmo 

patamar quanto a relevância de suas informações, pois todos trazem notícias similares, a 

diferença está em seus públicos, o que afeta nas suas formas e trazem mais ou menos 

liberdade para suas posturas. A ideia que se dá, é a de que cada vez mais teremos uma 

diversidade de profissionais na TV, quebrando a ideia de um padrão de apresentação e 

vestimentas, não existe, então uma forma única e certa de se passar uma notícia com 

credibilidade, é preciso quebrar preconceitos e saber que um tatuado com uma camisa de 

uma banda de rock também pode falar tão sério como um homem engravatado e com corte 

de cabelo social. 
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O TRABALHO DO PRODUTOR TELEVISIVO EM TEMPOS DE INTERNET: 
UM OLHAR A PARTIR DO APLICATIVO TÔ NA REDE 

 

Eldérico Paula da Silva 

Wagner da Costa Silva 

RESUMO 
A chegada da internet às redações dos diferentes tipos de mídia implicou em consideráveis 

mudanças no processo de produção e distribuição de conteúdos. O campo televisivo não 

ficou alheio a essa onda de transformações. O trabalho dos produtores, repórteres e 

âncoras foi alterado, assim como a forma dos diferentes públicos consumirem conteúdos. 

Este artigo discute as mudanças no trabalho do produtor de telejornal. Por meio de 

entrevistas com cinco profissionais da Rede Amazônica - Acre busca-se entender como a 

adoção do aplicativo ―Tô na Rede‖ impactou nas atividades desses profissionais. Autores 

como Machado (2001), Rezende (2000), Recuero (2014) e Médola e Silva (2015) 

embasaram as discussões. 

Palavras-chave: Telejornalismo; Redes Sociais; Produção 

 

TEMPO DE MUDANÇAS 

 
O telejornalismo é um dos gêneros televisuais que compõem a grade de programação 

das emissoras de tevê. Responsável por produzir conteúdos para informar aos 

telespectadores, seu principal produto é o telejornal, uma combinação de diversas fontes 

de imagem e som utilizadas para levar notícia a quem acompanha a programação. Com o 

avanço da internet a partir década de 90, no Brasil, algumas rotinas produtivas e formatos 

do telejornalismo foram transformados. 

Ressalte-se, ainda, que outro componente que impactou nas mudanças sofridas pelos 

telejornais e as emissoras de televisão foi a implantação de um novo sistema de 

transmissão digital que, em nosso país, teve início em 2007. O sistema digital permite a 

imagem em alta definição, a mobilidade, a portabilidade e a interatividade. Todas essas 

características são relevantes para a produção telejornalística. A qualidade visual dos 

telejornais é mais valorizada, os telespectadores mantêm-se informados por meio de 

diferentes plataformas, podem ter acesso aos conteúdos em vários locais e a relação de 

proximidade com os telejornais é reforçada pela interatividade. Nesse novo cenário, o 

público é estimulado a participar de forma direta nos programas por diversos meios 

digitais. 
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Diante de um momento de transformações, a programação televisiva está cada dia 

mais ligada aos recursos da internet e o jornalismo tem seguido a tendência. Tanto os 

telespectadores quanto os produtores de conteúdos aprendem sobre novos modos de 

assistir e produzir televisão. 

 
[...] Aliada a uma cultura das mídias globalizadas, a convergência dos meios 

vem tanto provocando transformações nos formatos já existentes quanto 

favorecendo o surgimento de novas formas expressivas vocacionadas para a 

transnacionalização e para a transmediação[...] (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, 

p.283). 

Nesses novos modelos, os vídeos que repercutem na internet e viralizam (termo 

usado na rede para algo que se espalha rapidamente, como o efeito viral), por exemplo, 

são exibidos em programas de auditório. As emissoras incentivam que os assuntos 

abordados na TV sejam destaque na internet e simultaneamente as temáticas mais 

comentadas na web tornam-se pautas para a TV. As redes sociais também tornaram-se 

uma ferramenta de aproximação com o público internauta. Nelas, os telespectadores 

podem publicar fotos, vídeos e fazer comentários. Nos sites de redes sociais dos 

telejornais são oferecidos desdobramentos dos assuntos apresentados na edição do dia. As 

páginas disponibilizam serviços, documentos na integra, conteúdos exclusivos e conversas 

com especialista pela web. ―[...] A internet é usada para realização de enquetes, envio de 

recados, dúvidas e sugestões a partir de links disponíveis nos sites dos programas [...]‖ 

(FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p.283). Médola e Redondo (2010) afirmam, ainda, que 

existe uma migração dos telespectadores para os ambientes conectados em rede. Por essa 

razão, ―as emissoras estão investindo em ações de fidelização da audiência mais 

sintonizadas com o movimento em curso de convergência de suportes‖ (MÉDOLA; 

REDONDO, 2010, p.315). 

No artigo ―Segunda tela e a reconfiguração das práticas comunicacionais no 

processo de fruição de televisão‖ Médola e Silva (2015) destacam que o público 

atualmente constrói novas formas de consumir os conteúdos, eles utilizam bases de dados, 

acessam hiperlinks (pontos de partida para outras páginas da Web) e abrem várias abas e 

janelas no navegador. Além disso, realizam tarefas diversas simultaneamente, enquanto 

também estabelecem contato com variadas mídias e plataformas. Essas novas relações 

tecidas entre o público e formas de consumo impactam no modo como são construídas as 

narrativas televisuais. 
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As novas textualidades televisivas – com suas multitelas, narrativas transmídia 

e multiplicação de programas narrativos – seria impensável se na última 

década milhões de usuários não tivessem vivido experiências hipertextuais. A 

hipertelevisão está falando com eles, os hiperleitores, os gamers, os 

espectadores em navegação dentro de ambientes interativos (SCOLARI, 2009, 

p. 7 apud MÉDOLA; SILVA, 2015, p. 159, tradução das autoras). 

 

Diante de tantas mudanças, as habilidades dos usuários desenvolvem-se a cada 

geração, os leitores adaptam-se as novas experiências nas mídias e plataformas digitais. 

Descobrem os ambientes de interação e acostumam-se com os textos fragmentados 

nesses locais. Do outro lado, as mídias tradicionais também adaptam-se e constroem 

ferramentas para manter seus públicos e alcançar outros. O telejornalismo segue esse 

caminho. Investiu em tecnologias e vem possibilitando novos formatos de interação aos 

telespectadores. 

Além das mudanças, como a forma de transmissão, houve a integração com a 

Internet, que se tornou comercial em 1990. Com as constantes novidades, a TV, 

junto a seus programas e o telejornalismo, buscou novas oportunidades 

utilizando a web, tudo para melhorar seus serviços e trazer o telespectador para 

mais perto (BURKE, 2006 apud FERREIRA, 2016, p.35). 

 

O objetivo é oferecer novas formas de participação para este público. Logo, 

algumas rotinas de produção do telejornalismo também foram alteradas. As emissoras 

criaram, por exemplo, páginas nas redes sociais para seus telejornais. Os conteúdos são 

pensados de acordo com a linguagem de cada rede e atualizados com periodicidade. Com 

essas transformações, o público conseguiu aproximar-se dos telejornais e ter mais 

experiências interativas. Pelas páginas nas redes, os telespectadores podem mandar 

dúvidas e sugestões para a produção do telejornal. Além disso, podem contribuir de 

maneira direta para as pautas jornalísticas. Nesse ambiente interativo, o público participa 

da construção dos produtos telejornalísticos. Os moradores de uma comunidade, por 

exemplo, podem relatar por meio das redes sociais problemas de infraestrutura na 

localidade. Assim como projetos sociais desenvolvidos no lugar. Esses relatos, após o 

processo de apuração, podem tornar-se reportagens e outros tipos de conteúdos para os 

noticiários. Desse modo, a participação do público contribui expressivamente para o 

telejornalismo, pois a comunicação deixa de ser somente unilateral. Os telespectadores 

são incluídos de maneira interativa na rotina de produção. Eles conseguem sugerir e 

acompanhar a exibição de pautas que ajudaram a compor. Esse processo favorece a 

identificação do público com os produtos e uma produção colaborativa. 

Com o suporte online, o cidadão possui novas possibilidades de visualização 

para si e também para a comunidade em que está inserido [...]. As redes online 

acabam estabelecendo uma troca coletiva que formam uma cadeia de 

informações que são alimentadas de todo lugar, já que há o crescimento 

doacesso à Internet através de dispositivos móveis, o que fomenta a criação de 

ferramentas para aumentar a colaboração no jornalismo (LEVISON, 2014 

apud FERREIRA, 2016, p. 58, grifos do autor). 
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Com essa colaboração, o público deixa um espaço de passividade, onde só 

recebe o que é veiculado na TV e participa da produção telejornalística, ―torna-se um 

repórter/ produtor‖ nesse momento. O telespectador divulga aquilo que quer ver no 

noticiário. Outro recurso para acompanhar a audiência dos telespectadores são os 

comentários nas redes. Nesses campos, a produção do telejornal visualiza os relatos do 

público sobre os conteúdos veiculados e a partir desses depoimentos conseguem medir a 

receptividade e traçar novas estratégias de comunicação com os usuários da rede.Essas 

novas estratégias incluem-se dentro de um novo contexto para os meios de comunicação 

tradicionais, nele os discursos dos meios de comunicação estão pautados em um 

movimento de transição que distancia-se do conceito de comunicação de massa, ou seja, 

da mensagem de um para todos. Médola e Redondo (2010) destacam que nessa 

reconfiguração está sendo estabelecida uma comunicação em rede, onde a mensagem é 

de todos para todos, em um contexto totalmente interativo. Os telespectadores podem 

colaborar para a produção da notícia nos telejornais. Eles têm a possibilidade de enviar 

materiais que ajudam a construir as matérias jornalísticas. 

Em meio a esse contexto de interatividade, a popularização dos telefones 

celulares e da internet abriu caminhos para outras formas de participação que estão sendo 

inseridas na experiência televisiva, ou seja, os telespectadores conseguem registrar com 

mais agilidade fatos do cotidiano que podem tornar-se notícia e fazer o envio para as 

emissoras. Fotos, áudios e vídeos são materiais produzidos por esses espectadores e 

utilizados nos telejornais. Com os avanços tecnológicos uma parcela de indivíduos utiliza 

dispositivos e fica parte do dia conectada, seja na escola, no trabalho etc. Logo, esse 

público está habituado com a linguagem e a interface das mídias digitais. Nesse ambiente 

virtual, os usuários estão abertos para a interação e as emissoras estimulam essa prática. 

Portanto, o contato com essas mídias tem crescido na última década. 

 

“TÔ NA REDE”: UMA PRÁTICA INTERATIVA EM CONSTRUÇÃO 

 

A plataforma ―Tô na Rede‖ foi criada para a participação dos telespectadores nos 

telejornais do Grupo Rede Amazônica nos cinco Estados da região Norte onde a emissora 

atua. O aplicativo foi lançado no dia 21 de agosto de 2017, simultaneamente, em todas as 

emissoras do grupo. De acordo com Renato Borges*, um dos desenvolvedores da 

plataforma, a proposta da ferramenta ―é aproximar os telespectadores da Rede 

Amazônica‖ (BORGES, 2017, ENTREVISTA). 

O app foi desenvolvido em conjunto com vários setores do grupo e uma 

empresa parceira. Com a atualização do aplicativo, uma outra empresa ficou responsável 

pelo app. A i2 Tecnologia da Informação Ltda tem os direitos reservados da plataforma e 

a Rede Amazônica licenciou o aplicativo. Para instalar e utilizar a ferramenta, o 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC 

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC 

 

66 
 

telespectador precisa baixá-la na loja virtual do sistema operacional a partir de seu 

smartphone. Em seguida, deve selecionar o Estado onde mora, as opções são: Acre (AC), 

Amapá (AP), Amazonas (AM), Rondônia (RO) e Roraima (RR). 

Para a utilização do app é necessário fazer um cadastro com informações 

pessoais como nome, sobrenome, sexo, e-mail, telefone para contato, data de nascimento 

e criar uma senha para o login na plataforma. O usuário deve permitir ainda que a sua 

localização seja identificada. Outra maneira de utilizar o app é usar informações que já 

estão armazenadas na rede social Facebook e, assim como as demais redes, o 

telespectador pode selecionar uma foto para compor seu perfil. 

Após o cadastro na plataforma, o telespectador começa a fazer parte de uma 

rede social onde pode curtir, comentar e compartilhar conteúdos. Por meio dessa 

ferramenta, o público da emissora pode enviar relatos, fotos, áudios e vídeos que 

ajudarão a construir os materiais jornalísticos dos telejornais do grupo. 

O ―Tô na Rede‖ passou por uma atualização em 2018 para potencializar suas 

funções. Após essa mudança, os usuários podem permitir comentários em suas 

publicações, comentar em outras e receber notificações de atualizações em seus relatos 

ou naqueles que comentaram. Nas configurações do aplicativo, o telespectador pode 

escolher com ―sim‖ ou ―não‖ quais funcionalidades deseja habilitar. 

Na barra de menu, o aplicativo apresenta as seguintes abas: início, rascunhos e 

sobre. Selecionando a aba ―Início‖ o telespectador tem acesso aos relatos publicados por 

outros usuários do app. É possível acompanhar as fotos, vídeos, áudios e comentários 

que estão sendo publicados na rede. Existe ainda uma aba principal na plataforma para 

pesquisar os relatos, selecionar um estado e para a visualização do próprio perfil, que 

mostra o número de envios, seguidores e seguidos. 

Por meio do app, o telespectador pode seguir um outro e receber uma 

notificação quando esse realizar uma nova publicação. Na aba de perfil, no espaço de 

configurações, o usuário pode editar em habilitar funções ou sair da conta do aplicativo. 

No início, além de acompanhar os relatos, o telespectador consegue enviar seus 

conteúdos. Para isso, ele precisa escolher entre os ícones que representam foto, vídeo, 

áudio e comentário, de acordo com o tipo de material que deseja enviar. 

Quando o telespectador escolhe enviar imagens ou áudios, no primeiro envio o app 

solicita permissão para tirar fotos, gravar vídeos e áudios, assim como acessar mídias e 

arquivos do celular. Após o usuário conceder essas permissões, os materiais já podem ser 

produzidos e enviados diretamente pela ferramenta. Assim, ele tem a opção de mandar o 

material com uma descrição. As mensagens que descrevem os materiais possuem um 

limite de até 1000 caracteres. 

Ao enviar os materiais o usuário pode optar por não ser identificado, para isso é 

necessário escolher essa opção no processo de envio. Ainda na tela de início, o 
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telespectador consegue avaliar as publicações, pode segui-las ou denunciá-las. Na aba 

―Rascunhos‖ estão os materiais que não foram enviados, mas ficaram salvos no app. A 

aba ―Sobre‖ traz informações gerais a respeito do aplicativo, com uma descrição de sua 

funcionalidade e o nome das empresas que possuem sua Licença de Uso e os Direitos 

Reservados, neste caso o Grupo Rede Amazônica e a i2 Tecnologia da Informação Ltda. 

O ―Tô na Rede‖ recebe mensalmente uma média de ―3 a 4 mil relatos‖ 

(BORGES, 2017, entrevista). Esses conteúdos passam por um primeiro filtro que avalia 

questões morais relacionadas, principalmente, a sexo, violência e drogas. Essa filtragem 

é feita por uma curadoria de jornalistas que está presente em cada emissora do grupo, no 

Acre são cinco profissionais. Os relatos que são aprovados por essa curadoria passam a 

ser visualizados no app. Um segundo filtro seleciona os conteúdos que podem ser 

utilizados na produção de formatos telejornalísticos. Essa seleção também é realizada 

pela curadoria. 

A partir da seleção dos relatos são produzidos todos os conteúdos possíveis 

dentro de um telejornal (BORGES, 2017, entrevista). Os telespectadores são motivados a 

baixar o aplicativo e participarem na produção de conteúdo nas edições dos telejornais, 

os apresentadores fazem esse pedido para o público. Ainda de acordo com Renato 

Borges*, a maior participação acontece quando existe um tema específico. O público é 

estimulado a enviar relatos, como em datas comemorativas e na Copa do Mundo, por 

exemplo. Renato Borges* afirma que nos primeiros três meses após a criação do app, o 

Estado do Acre teve uma média de 10 mil downloads e mais de 800 relatos, o que pode 

ser considerado um número significativo. 

 
O APLICATIVO TÔ NA REDE E O TRABALHO DO PRODUTOR: RUPTURAS 

E PERMANÊNCIAS 

 

Como metodologia utilizada neste trabalho foi adotada a realização de entrevistas 

com cinco jornalistas que atuam com os processos de produção dos telejornais da Rede 

Amazônia - Acre e integram a curadoria responsável por selecionar os conteúdos que 

chegam via plataforma. A pesquisa ouviu ainda um dos desenvolvedores do aplicativo 

―Tô na Rede‖ que atua na sede da emissora em Manaus. Para preservar a identidade dos 

profissionais, seus nomes não serão revelados, sendo citados na pesquisa com nomes 

fictícios. As entrevistas foram abertas, com questões semi-estruturadas a partir de um 

modelo de roteiro com respostas indeterminadas e as mesmas perguntas para todos os 

entrevistados, exceto para um dos desenvolvedores do app que respondeu sobre a criação 

do aplicativo. 

As mudanças no processo de produção são atualmente uma importante discussão 

entre os que trabalham com telejornalismo tendo em vista a ampliação de fontes de 

informação que servem como motivadores para a criação de pautas e reportagens. No 
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caso da Rede Amazônica, o aplicativo aproximou os profissionais da comunidade e 

promoveu uma maior interação com o público que passou a ser co-autor de muitas 

matérias que vão ao ar. 

O entrevistado 1 entende que o trabalho da produção mudou depois da existência 

do aplicativo ―Tô na Rede‖. Com essa ferramenta, ele diz, é possível ter mais acesso às 

situações enviadas pelos telespectadores e ter respostas deles sobre o que gostariam de 

ver nos telejornais. Dessa forma, a produção consegue receber as sugestões dos usuários 

do aplicativo e trabalhar com essas demandas. 

Percebe-se, portanto, que desse tipo de ferramenta traz alterações no trabalho de 

produção, mas também oportuniza a diversidade dos materiais elaborados no 

telejornalismo. Para Machado (2001) o telejornal é um lugar de atos de enunciação. 

Logo, quando o telespectador mostra aquilo que quer ver nas edições ele consegue 

participar desse lugar. 

O entrevistado 1 observa que o app oferece a oportunidade do telespectador entrar 

em contato e tentar enviar para o telejornal assuntos que ele gostaria de ver. ―[...] A 

emissora busca trazer para o telespectador o que ele quer ver e o ―Tô na Rede‖ dá essa 

possibilidade do telespectador se tornar meio que um repórter e mandar sugestões para a 

gente‖. (ENTREVISTADO 1, 2018, entrevista). Nesse contexto, o relato do entrevistado 

1 dialoga com o texto do autor Rezende (2000). O telejornalismo busca aproximar o seu 

público e o discurso da TV estabelece esse contato entre receptor e emissor, promovendo 

um clima de familiariedade e conversa íntima (REZENDE, 2000). O entrevistado 2 relata 

que a participação dos telespectadores é uma das diretrizes da Rede Amazônica e, por 

isso, eles buscam impulsionar ao máximo essa participação, procuram estar presentes no 

dia a dia da comunidade. O entrevistado 3 não acredita que o trabalho da produção 

mudou após o lançamento do ―Tô na Rede‖, mas afirma que ele foi ampliado. Segundo 

ele, o aplicativo serve para dar voz aos telespectadores, e isso colabora para a produção 

de telejornalismo, já que as equipes de emissora de TV não conseguem estar em todos os 

lugares simultaneamente. Isso demonstra que a televisão tem limitações e utiliza os 

recursos das redes sociais para tentar diminuir as dificuldades causadas pela distância e 

tempo. Porém, o entrevistado 3 também interpreta que ainda falta uma cultura das 

pessoas utilizarem a ferramenta "Tô na Rede" no Acre, esse uso potencializaria a 

funcionalidade do aplicativo e os recursos para o trabalho da produção. 

[...] Por exemplo, pensa lá em Santa Rosa do Purus, um município que é 

isolado, que você chega lá por barco ou de avião. Tem uma pessoa que quer 

mostrar ali alguma coisa que está acontecendo. Vai faz uma foto, um vídeo e a 

gente consegue exibir isso no jornal. Então, ele amplia muito o olhar da 

televisão com a ajuda do próprio telespectador [...] (ENTREVISTADO 3, 

2018, entrevista). 

 

O entrevistado 5 aborda mais uma mudança no trabalho da produção com o 

aplicativo "Tô na Rede". A resposta sobre um problema ao vivo no telejornal, por 
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exemplo, pode ser dirigida ao telespectador que enviou o relato, uma forma de aproximá- 

lo do conteúdo veiculado. 

[...] A gente dá essa resposta para o telespectador quando o jornal está no ar. 

Se for uma nota ao vivo a gente vai dá a resposta para ele em forma de nota pé, 

‗olha fulano que mandou esse relato, a gente buscou informação junto com 

órgão tal e a resposta foi essa‘ [...] (ENTREVISTADO 5, 2018, entrevista). 

 

O entrevistado 2 também acredita que o trabalho da produção mudou com a 

ferramenta "Tô na Rede", mas ele aponta que o aplicativo pode ser melhor aproveitado 

tanto pela produção quanto pelo público, diz ainda que a interação e aproximação cada 

vez maior com o telespectador é o caminho do jornalismo. 

[...] Quanto mais a interação, a participação do telespectador você tiver no seu 

jornal, mais a cara da comunidade a que você está inserido você está dando a 

sua linha editorial. Eu acho muito importante, acho que é uma ferramenta 

muito útil e que pode ser bem aproveitada ou até melhor aproveitada por nós e 

também pelos telespectadores (ENTREVISTADO 2, 2018, entrevista). 

 

A fala do entrevistado revela uma tendência. O aumento da interação com o 

público é um dos objetivos dos meios de comunicação tradicionais atualmente e as redes 

sociais tem colaborado para esse crescimento. As emissoras de televisão, por exemplo, 

utilizam os recursos do ciberespaço para alcançar a audiência. O entrevistado 3 destaca 

esse ponto ao sublinhas que a colaboração dos telespectadores na produção da 

reportagem ajuda o público do telejornal a se identificar com o conteúdo que está sendo 

exibido e isso é importante para o processo de interação. 

[...] Porque aquela pessoa que está reclamando, já está insatisfeita com o 

problema, caso isso seja um problema, obviamente. Então ela vai trazer essa 

carga de identificação para a reportagem. Uma reportagem é isso, a gente 

conta sempre histórias e a gente quer que as pessoas se identifiquem com essas 

histórias. Quem vai fazer com que outras pessoas se identifiquem com nossas 

histórias são as pessoas que estão vivendo essa história. É muito interessante 

essa pessoa que resolveu pegar o celular, escrever o relato que ela esteja 

participando da reportagem [...] (ENTREVISTADO 3, 2018, entrevista). 

 

 

Para o entrevistado 4 as atividades da produção mudaram com o aplicativo, e 

destaca como eram as formas de comunicação com os telespectadores antes da 

ferramenta. ―Antes a gente dava o nosso número do WhatsApp e o nosso número aqui da 

redação para denúncias, para enfim...se o telespectador quisesse falar com a gente. E 

agora é por meio do aplicativo‖. (ENTREVISTADO 4, 2018, entrevista). 

Essa mudança de ferramentas apontada pelo entrevistado 4 mostra que as 

emissoras de televisão desenvolvem ferramentas baseadas nos recursos da internet, elas 

procuram chamar a atenção do telespectador e usam a internet como uma aliada 

conforme afirmam as autoras, como já falaram, neste trabalho, Médola e Silva (2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a expansão das redes sociais o telespectador pode ser visto e ouvido por 

quem faz e pensa telejornalismo além de poder contribuir para a construção dos materiais 

jornalísticos, saindo de uma posição de passividade. Este contexto interativo tem sido 

possível pelo crescimento cada vez maior da internet e do uso de dispositivos móveis. 

Este trabalho buscou compreender a tentativa de aproximação com o público, colocada 

em prática pela Rede Amazônica Acre com a criação do aplicativo ―Tô na Rede‖. 

Esse processo traz transformações para as rotinas produtivas dos veículos de 

comunicação tradicionais e elas precisam ser abordadas. Esta pesquisa apresentou 

algumas dessas mudanças trazidas com a convergência da televisão e a internet, como a 

filtragem dos materiais que chegam pelas redes sociais e a utilização desses conteúdos 

em múltiplas plataformas, bem como a alteração no trabalho dos produtores, 

profissionais que, com a adoção dessas novas ferramentas, vêem ampliadas as fontes 

para coleta de pautas e apuração de matérias. 

O ―Tô na Rede‖ é um case que mostra como existem possibilidades para a 

colaboração dos telespectadores com as redes sociais e de que forma esses recursos 

podem ser utilizados nos telejornais. Essa é uma tendência dos meios de comunicação 

tradicionais. Eles procuraram nas redes alternativas de se aproximar de seus públicos e 

estabelecer uma relação de confiança. 
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O JORNALISMO NO ACRE DURANTE O REGIME MILITAR 

Emilly Maria Souza dos Santos  

Geane Mendonça Oliveira 

Ycla Hemmily Pinto de Araujo  

Remilson Queiroz Júlio 

Juliana Lôfego Encarnação 

 
RESUMO 
Este trabalho tem o objetivo de fazer um levantamento sobre o jornalismo acreano 

durante o regime militar. Busca identificar se houve dificuldades e limitações nos 

veículos locais no período em que a imprensa em todo Brasil sofria represália das 

autoridades, como a censura, perseguição política e suspensão dos direitos 

constitucionais, ressaltando acontecimentos na esfera nacional, regional e local. 

Palavras-chave: Jornalismo, ditadura, imprensa, política, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O tema é relevante para o mapeamento e reconhecimento dos acontecimentos e 

avanços acreanos na imprensa. Levando em consideração a situação que o país vivia 

durante o regime militar, pretende descrever como a imprensa acreana fornecia 

informações a seus leitores, identificando aspectos e abordagens utilizadas entre 1964 e 

1985. Ao identificar situações vivenciadas pelos jornalistas locais relacionadas à 

censura ou limitação da liberdade de expressão, pretende-se criar formas de divulgar 

essa história para estudantes de jornalismo da UFAC. A proposta é contribuir para este 

conhecimento no âmbito acadêmico, auxiliando futuras pesquisas relacionadas ao tema. 

Será realizada pesquisa bibliográfica para elaboração do referencial teórico deste 

trabalho e pesquisa de campo com entrevistas semi-estruturadas a jornalistas que 

exerceram a profissão na época. 

Ao término desta pesquisa, pretende-se dar visibilidade a algumas situações 

vivenciadas pelos jornalistas locais relacionadas à censura ou limitação da liberdade de 

expressão que são desconhecidas pelos estudantes de jornalismo da UFAC. 

 

OBEJTIVO GERAL  

 
Fazer um levantamento sobre a situação da imprensa acreana no período 

militar, buscando identificar se houve impacto do regime político nas rotinas dos jornais 

locais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o jornalismo brasileiro e da região Norte 

no período da ditadura militar; 

 Identificar se as rotinas da imprensa acreana foram impactadas durante o regime 

militar; 

 Descrever se haviam meios e estratégias diferenciadas para repassaras notícias ao 

público. 

 
METODOLOGIA 

 

Será realizada pesquisa bibliográfica para elaboração do referencial teórico deste 

trabalho e pesquisa de campo com entrevistas semi-estruturadas a jornalistas que 

exerceram a profissão na época. Ao término desta pesquisa, pretende-se dar visibilidade a 

algumas situações vivenciadas pelos jornalistas locais relacionadas à censura ou 

limitação da liberdade de expressão que são desconhecidas pelos estudantes de 

jornalismo da UFAC. 

 

TRANSIÇÃO POLÍTICA NO ACRE 

 

O sistema político brasileiro no período de 1970 passava por um momento 

bastante transitório entre movimentos ditatórios e introdução de mecanismos 

democráticos. A insatisfação da sociedade pela forma de governo levou a criação de 

movimentos sociais em que lutavam por uma participação popular na política e com isso 

a volta da democracia. O processo de democratização se deu por um processo lento e 

gradual, que teve êxito em 1982 com o retorno das eleições diretas em toda nação para 

governador. O Acre, assim como em todo país, estava passando por conflitos políticos 

entre dois partidos predominantes o PMDB e o PDS, que por conter uma política mais 

segura e popular se sobressaíram sobre os demais partidos. Com esse cenário político 

ocorrem as eleições no Acre, com uma grande participação da sociedade. 

O primeiro Governador do Acre eleito democraticamente foi José de Augusto 

Araújo, pelo PTB, em 1962. Entretanto, ele renunciou em 08 de maio de 1964 por um 

golpe imposto pelo capitão do exército Edgard Pedreira, com ajuda da Assembléia 

Legislativa acreana. Os reflexos deste golpe militar pode ser sentido pela sociedade e 

órgãos públicos, iniciando um período de cassações de membros da equipe do ex-

governador José Augusto. A partir deste momento ocorreu a perda da liberdade de 

imprensa, proibição de sindicatos e revogação dos direitos ate então alcançada pela 

sociedade.  
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Nesse período marcado por repressão a liberdade de expressão, a mídia entra 

como uma arma para combater o regime autoritarista vigente. O surgimento de um 

veiculo de mídia que influenciaria no comportamento social,aconteceu com o jornal 

Varadouro. 

O Varadouro era a expressão do Ethos Amazônico ao retratar como 

personagens principais os índios, diaristas, soldados da borracha, posseiros e 

estivadores. Era um jornal que se propunha a registrar de forma critica uma 

nova ordem econômica que se estabelecia no Acre, marcado pela expansão 

agropecuária nas terras acrianas após os anos 70. (KUCINSKI, 1991) 

O jornal Varadouro teve papel fundamental na criação do jornalismo acriano, 

relatando as mazelas e dando voz a sociedade que ate então tinha sua voz sucumbida 

pelo regime. As notícias que não se encaixavam na linha do Varadouro eram lançadas 

no ―nanico das selvas‖, que era um pequeno jornal criado por jornalistas locais. A linha 

editorial era baseada nos acontecimentos importantes da época, focando na luta de 

seringueiros, indígenas e nos problemas da sociedade. As condições iniciais eram 

precárias e a perseguição sofrida por parte do governo tornava ainda mais difícil a 

divulgação das informações ao público. Apesar do cenário conturbado em que se 

encontrava o Acre, a imprensa conseguiu permanecer e encontrar meios para fazer o seu 

papel social, levando a informação ao alcance de todos. 

 
MEMÓRIAS DO GOLPE MILITAR DE 64 

 
 

A ditadura civil-militar brasileira, com início em 1964, apesar de ter perdurado 

oficialmente até 15 de março de 1985, engendrou um universo de acontecimentos que 

ainda permanece inconcluso – desde corpos desaparecidos até crimes ignorados, 

perdoados pela Lei da Anistia de 1979. São mais de 50 anos de um golpe que, ao menos 

em sua fase inicial, recebeu amplo apoio de veículos midiáticos, setores conservadores 

da sociedade e elites oligárquicas que criticavam as políticas públicas do então 

presidente João Goulart, particularmente as que propunham reformas estruturais na 

política nacional, como a agrária, a eleitoral e a educacional. A deposição de Goulart, 

acusado de querer implantar um suposto governo comunista, teria surgido inicialmente 

como uma mera intervenção até que novas eleições pudessem ser realizadas. No 

entanto, o golpe trouxe 21 anos de repressão política e cultural sob a sombra do 

nacionalismo autoritário, do exercício da violência, da tortura, do exílio e da censura. 
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Em que pese processos judiciais acionados por família de torturados e 

desaparecidos no Brasil, a chamada Justiça de Transição somente começa a tomar forma 

no país a partir da criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Oficialmente 

instaurada em 16 de maio de 2012, ela teve como objetivo apurar graves violações de 

Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, tendo 

concluído suas atividades em dezembro de 2014, com a entrega de seu Relatório final. 

Durante o período de março e abril de 2014, revistas de grande circulação e 

representatividade nacional publicaram reportagens especiais sobre a efeméride dos 50 

anos do golpe civil-militar. Com o objetivo de observar a disputa de sentidos entre os 

veículos de comunicação, além de verificar como a memória e os acontecimentos 

circundando o período de vigência do regime foram acionados, atualizados e reintarados 

no presente, optou-se por analisa r neste trabalho os especiais publicados pelas revistas 

Brasileiros, Época e Veja. 

A principal abordagem metodológica utilizada para a investigação das 

reportagens foi a análise de conteúdo em jornalismo. Segundo Herscovitz (2007), a 

utilização de um método híbrido de análise, levando em conta tanto fatores qualitativos 

como quantitativos, acaba por fortalecer e ampliar a potencialidade crítica da pesquisa. 

Fernando Resende (2011), ao tratar da narrativa como problema de pesquisa, discute a 

importância do universo simbólico na consolidação do discurso jornalístico, ponderando 

sobre o poder da narrativa ao inscrever o acontecimento no tecido social: 

 

Aos conteúdos dos acontecimentos narrados inserimos modos de dizer, 

inscrevendo e excluindo sujeitos, ressaltando e apagando saberes e 

poderes, concedendo e negando espaços e direitos. O mundo contado nos 

jornais, à luz da narrativa, é menos da ordem da retórica das 

imparcialidades e objetividades, do que do jogo de forças, das negociações 

e dos embates próprios do mundo da vida. (RESENDE, 2011, p. 134) 

 

Valendo-se das in formações recentemente apuradas pela Comissão Nacional 

da Verdade, as revistas retomam e atualizam os acontecimentos da ditadura militar por 

intermédio da memória das fontes. Os veículos jornalísticos assumem seu papel como 

reconstrutores d o passado, e os jornalistas tornam-se tecelões da intriga. Pollak (1989) 

ressalta a importância da história oral na emergência de memórias submersas ao analisar 

os excluídos, os marginalizados e as minorias, opondo-se à chamada ―memória oficial‖. 

A revista Brasileiros publicou seu especial, ―50 anos do golpe de 64‖, na 

edição 80 de março de 2014. Diferentemente dos outros materiais analisados, o especial 
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trocou a abordagem jornalística tradicional (formato de reportagem) pela criação de uma 

narrativa histórica que surge a partir dos relatos de personagens que 

vivenciaram o período ditatorial – para isso, a revista utiliza basicamente o perfil e a 

entrevista como instrumentos estruturantes do contexto e da narrativa – partindo da 

perspectiva de vítimas, agentes e estudiosos da ditadura militar. 

O especial estrutura-se em cinco partes, consistindo a primeira em um perfil do 

jornalista Câmara Ferreira, a segunda em uma entrevista com o delegado Carlos Alberto 

Augusto e a terceira de um artigo escrito pelo historiador Marcos Napolitano. A quarta e 

quinta partes consistem nos perfis do capitão Sérgio Carvalho e do editor Eduardo 

Holanda, respectivamente. 

Vê- se que as memórias coletivas impostas e defendidas por um trabalho 

especializado de enquadramento, sem serem o único fator aglutinador, são 

certamente um ingrediente importante para a perenidade do tecido social e 

das estruturas institucionais de uma sociedade. Assim, o denominador com 

um de todas essas memórias, mas também as tensões entre elas intervêm 

na definição do consenso social e dos conflitos num determinado 

momento conjuntural. (POLLAK, 1989, p. 11) 

 

A reportagem da Época conta, em sua maioria, com fontes especializadas na 

área de História e Política, eventualmente utilizando declarações secundárias de agentes 

e vítimas da ditadura militar. As fontes aqui adquirem papel centralizador, pois são 

utilizadas na narrativa para explicar os fatos levantados pela revista com o mínimo de 

dúvidas possíveis. Comumente ao longo da reportagem, uma mesma fonte é utilizada 

para ―solucionar‖ diferentes conflitos e acontecimentos através de uma mesma 

perspectiva. 

A abertura do especial consiste de uma matéria introdutória. Na segunda parte, 

intitulada ―13 questões sobre a ditadura no Brasil‖, a revista seleciona perguntas que 

julgam fundamentais para a compreensão dos acontecimentos, propondo-se a respondê-

las segundo as fontes selecionadas. A terceira parte compõe uma entrevista com o 

historiador Daniel Aarão Reis. A última parte do especial é composta por uma matéria, 

intitulada ―A recessão democrática‖, em que a ditadura brasileira é comparada com a de 

outros países e a revista questiona, inicialmente, o estado atual dos regimes 

democráticos: 

 

A democracia está numa encruzilhada. (...) o anseio por democracia 

inflama multidões, que tomam ruas e praças e derrubam regimes 

impopulares. As velhas ordens são substituídas por democracias 

populares, que metem os pés pelas mãos e enfrentam graves crises 
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econômicas ou de legitimidade. (ÉPOCA, p. 80) 

 

―50 anos depois‖ foi o título escolhido para o especial publicado pela Veja em 

sua edição de número 2366, impressa em março de 2014. Em suas três partes, o especial 

alterna perspectivas entre acontecimentos do passa do e reflexões no presente. Por 

diversas vezes, a revista faz suposições sobre o que teria sucedido caso determinado 

acontecimento tivesse tido um desfecho diferente, e utiliza destas projeções para impor 

uma visão de verdade. 

O especial faz uso de recursos mnemônicos predominantemente individuais ao 

tratar dos personagens e utiliza seus relatos para corroborar os fatos dos quais trata. Em 

sua introdução e em sua conclusão, a reportagem abandona esse instrumento e molda a 

memória coletiva para alcançar seu objetivo final: afirmar que o ideal de ―revolução‖ f 

oi deturpado pela corrupção e pela tortura, e que as Forças Armadas, como ―instituição 

baseada na ética, na honra e na lealdade‖ precisariam reconhecer os erros cometidos no 

passado. Predomina o uso de citações e falas dos personagens – assim, a revista 

desenvolve recurso narrativo que transforma o personagem em fonte, criando uma ideia 

de autenticidade e aproximação com o acontecimento. Explica a história através dos 

personagens centrais de acontecimentos não necessariamente relacionados: cada 

―capítulo‖ de seu desenvolvimento é escrito de forma a retratar as ações determinantes 

de indivíduos envolvidos nos acontecimentos da época, desde Ernesto Geisel e João 

Goulart até a esposa de Juscelino Kubistchek e Brigitte Bardot. 

 
IMPRENSA ALTERNATIVA NA AMAZÔNIA 

 

Sendo a Amazônia uma área rica em cultura e biodiversidade, despertava o 

interesse internacional pelo espaço e reprodução do capital. Os militares instalaram 

vários projetos que traçavam os modelos de exploração da região. Entre esses planos se 

estacava os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) e Planos de 

Desenvolvimento da Amazônia (PDAs), que de acordo com Paulo Bomfim (2010) 

consolidou o povoamento naquela região entre 1971 e 1985. 

Esses planos além de ajudar no povoamento e na instalação de estradas, 

rodovias, infraestrutura, trouxe consequência a instalação do projeto Polamazonia, que 

dividiu a Amazônia e vários pólos de exploração agropecuária, extrativista e mineral. 

Esses projetos não tinham a preocupação de proteger as populações nativas da região 

índios, ribeirinhos e seringueiros foram as maiores vitimas desse modo de ocupação. 
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Nesse período, as ações criminosas como grilagem de terras, escravidão, desmatamento 

e queimadas, ameaças de morte e assassinatos se tornaram recorrentes. 

O favorecimento colonialista obrigava a venda das terras dos nativos aos 

empresários, com isso foram praticados casos de violências, como as queimadas de 

moradias, ameaças de morte e assassinatos aos que resistiam a essa ocupação. Exemplo 

disso foram os casos de Chico Mendes, Irmã Dorothy Stang, Paulo Fontelles. E o caso 

mais recente de assassinato, maio de 2011, na reserva extrativista Praialta Piranheira 

(Nova Ipixuma-Pa), o casal de sindicalistas Jose Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito 

Santo. Todas essas arbitrariedades passavam ‗‘despercebidas‘‘ pelas páginas da 

imprensa tradicional. A solução encontrada para que se conhecesse a realidade da 

Amazônia foi a criação de jornais alternativos em comunidades. 

O campo de atuação da imprensa alternativa era o combate ‗‘ político- 

ideológico a ditadura, na tradição de lutas por mudanças estruturais‘‘ (KUCINSKI apud 

AMORIM 2001, p.6) também era criticado severamente o imperialismo e o capitalismo. 

A imprensa popular e proletária que se inicia após a abertura do regime militar, é 

considerada herdeira dos jornais alternativos que lutaram contra o regime. Essa 

imprensa tinha a responsabilidade de não deixar a luta dos menores transformar-se em 

acerto entre os grandes capitalistas. 

Segundo Regina Festa no texto Momentos social, comunicação popular e 

alternativa (1986) os movimentos sociais que são organizados a partir de projetos 

alternativos tem origem, ‗‘nas contradições sociais que levam parcelas ou toda a 

população a buscar formas de conquistar ou reconquistar espaços democráticos negado 

pela classe no poder‘‘ (FESTA apud AMORIM 1986, p.11). Para ela, a definição é de 

‗‘espaços nos quais os grupos de oposição ou frentes  políticas emitem uma corajosa 

condenação ao regime‘‘ (FESTA apud AMORIM 1986, p.16), além de exercer um 

papel na difusão da informação, mesmo com limitações e dificuldades, que a tradicional 

imprensa encontrava no sistema ditatorial. 

A imprensa alternativa não se refutou durante a luta na ditadura militar do 

autoritarismo imposto, e tinha como principal missão se opor veementemente aos 

projetos de ocupação de terras que fazia com que o povo entrasse em um estado de 

marginalidade e opressão. Nas páginas desses jornais se podiam ver denúncias de 

qualquer depredação da Amazônia, impactos na vida dos habitantes, trabalho escravo 

em fazendas, invasão de terras, exploração, entrada do capitalismo no campo e grilagem 

de terras. Nesse período a imprensa alternativa contava com a iniciativa de jornalistas 
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que acabaram perdendo seus espaços na imprensa tradicional por praticar o jornalismo 

cidadão de denúncias e investigações. Parcerias com órgãos da sociedade civil e 

comunidades do interior, também ajudaram nesse período. 

À medida que se chega à década de 1980, as temáticas desses jornais passam a 

se voltar para políticas públicas, descaso social e sequelas deixadas pelos PNDs e PDAs. 

A ocupação de largas porções de terras por empresários resulta em inchaço 

populacional, gerando milhares de periferias com pessoas vivendo sem nenhuma 

condição de saneamento. Nesse momento que se instalam projetos de caráter energético 

e minerador, os jornais alternativos passam a falar de temas voltados para as 

conseqüências desses projetos usando a temática ambiental. 

 
BREVE HISTÓRICO DOS JORNAIS ACREANOS 

 

Durante o século XX o Acre passou por diversos conflitos e mudanças em seu 

território, o principal componente de sua história foi a revolução acreana e anexação do 

Acre aos territórios brasileiros. Nesse período nascem os primeiros jornais devidamente 

acreanos e brasileiros, O Acre e Acreano, já que durante o período que era pertencente à 

Bolívia já se possuía um jornal comandando pelos moradores bolivianos, o El Acre. A 

chegada desses dois jornais a cidade de Xapuri, tomada pelos revolucionários durante os 

embates, foi de suma importância para a comunicação na região. Em Rio Branco o 

primeiro jornal registrado, O Rio Acre existiu de 1908 a 1929. 

Os veículos de imprensa que surgiram entre 1963 e 1984 adotaram novos 

meios na produção de notícias, agora apurando mais os fatos. ―Pode-se dizer que esse 

período de quase 20 anos marcou uma profunda ebulição da imprensa escrita acreana, 

com a criação de 42 periódicos diferentes, das mais variadas tendências ideológicas.‖ 

(PINHEIRO, 2015, p.3). 

Após a publicação do Ato Institucional Nº5, a imprensa brasileira passou por 

um dos piores momentos de sua história, as pautas e notícias só podiam ser publicada 

após a avaliação dos militares que estavam no poder, o momento era de total repressão 

política e privação da liberdade de expressão. Uma saída  encontrada pela imprensa foi a 

criação dos ―jornais alternativos‖. No Acre por iniciativa da igreja católica, dois jornais 

foram destaques, o Nós Irmãos (1971) e Varadouro (1977), criados com a finalidade de 

publicar notícias que iam de contraponto com as divulgações políticas naquela época. O 

Nós Irmãos, tinha o objetivo de promover a interação entre os fiéis e a igreja, perdurou 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC 

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC 

 

80 
 

de 1971 a 2000, porém não de forma contínua. ―O Nós Irmãos passou à história como 

um órgão de resistência da população que não tinha voz na chamada ―grande mídia‖. 

(PINHEIRO, 2018, p.6). O periódico teve grande relevância e alcance para a 

comunicação local, ―o escoadouro natural de todas as denúncias contra a opressão dos 

pobres, orientador dos movimentos e porta-voz de suas reivindicações‖. (SOBRINHO, 

2001, apud PINHEIRO, 2015, p.6). 

Sedentos de um jornal mais ligado ao moldes nacionais, a igreja viu-se com a 

necessidade da criação de um novo jornal, já que o Nós Irmãos não atingia mais o 

parâmetros esperados. É nesse contexto que nasce o Varadouro (1977). ―Foram 24 

números e centenas de páginas de um jornalismo voltado para a tentativa de levar 

cidadania aos povos excluídos e sem voz, sob a liderança da Igreja Católica, através do 

bispo D. Moacir Grecci.‖ (PINHEIRO, 2015, p.7). Os jornalistas davam voz 

principalmente, aos índios, posseiros e seringalistas para a fundamentação das matérias. 

―Esses três personagens centrais estavam intimamente ligados à questão da terra, pois 

dela eram despossuídos na ótica das classes dominantes agrárias: seringalistas e 

fazendeiros‖ (COSTA SOBRINHO, 2001, p. 179, apud PINHEIRO, 2015, p.8). 
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JORNALISMO E MICRO-HISTÓRIA EM O OLHO DA RUA, DE ELIANE BRUM 

 

Francisco Aquinei Timóteo Queirós
9
 

 

Resumo 
A corrente investigação busca pensar os sujeitos subalternos na prosa jornalística de 

Eliane Brum. Nessa perspectiva serão analisadas as reportagens A floresta das parteiras, A 

casa de velhos e A guerra do começo do mundo, presentes no ―livro de repórter‖ O olho 

da rua. A pesquisa adota como aporte teórico-metodológico a micro-história italiana, 

tendo-se as pesquisas de Carlo Ginzburg como o leitmotiv para se discutir a presença das 

pessoas comuns na tessitura da prosa jornalística. O estudo ancora-se também na 

articulação com o pensamento dos comentadores Henrique Espada Lima (2006) e Carlos 

Antonio Aguirre Rojas (2012). 

Palavras-chave: O olho da rua, Eliane Brum, ―livro de repórter‖, micro-história 

 

Introdução 

A finalidade do presente artigo é estudar os modos pelos quais a realidade social 

é discursivisada e como a vida das pessoas comuns são narradas na prosa jornalística. O 

estudo centra-se nos pressupostos advindos da micro-história italiana, ancorando-se nas 

matrizes de análise focalizadas na redução da escala de observação, na exploração 

exaustiva das fontes, na descrição etnográfica e na narrativa. Toma-se como corpus de 

análise o ―livro de repórter‖ O olho da rua, da jornalista gaúcha Eliane Brum
10

. O estudo 

está arquitetado sob um conjunto de perguntas, entre elas: de que forma a micro-história 

pode nos ajudar a pensar as narrativas de O olho da rua como problematização para temas 

relacionados à cultura, ao cotidiano, aos modos de vida e às formas de sociabilidades das 

classes subalternas? Por que é importante trazer à discussão as vozes das fontes anônimas? 

Como os relatos das pessoas comuns colaboram para o aparecimento do Outro 

contrastante na prosa jornalística de Eliane Brum?   

Desse modo, o artigo investiga como as histórias das pessoas anônimas são 

―arquitetadas‖ na tessitura do enredo jornalístico de O olho da rua e de que forma as 

―personagens‖ comuns emergem como protagonistas sociais e históricos.  

                                             
9  Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, na linha de pesquisa 

Linguagem e Práticas Jornalísticas, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Professor efetivo 

do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC). Bolsista Prodoutoral (Capes). E-mail: 

aquinei@gmail.com.  
10 A jornalista se destaca pela qualidade textual, preocupação estética na forma de escrever sobre o cotidiano 

e sua predileção por uma narrativa humana – centrada nas pessoas e nos ―desacontecimentos‖. Brum 

trabalhou durante onze anos como repórter do jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e dez como repórter 

especial da Revista Época, em São Paulo. Publicou os livros Coluna Prestes: o avesso da lenda (1994); A 

vida que ninguém vê (2006); A menina quebrada e outras histórias (2013); Meus desacontecimentos: a 

história da minha vida com as palavras (2014); O olho da rua (2008, 2017), além do primeiro romance, 

Uma duas (2011). Também codirigiu os premiados documentários Uma história Severina e Gretchen filme 

estrada. 

mailto:aquinei@gmail.com
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Para compreender como se superpõem as relações entre jornalismo e história, o 

presente estudo recorre aos pressupostos da micro-história italiana. Com isso, pretende-se 

incorporar a vida cotidiana, as atitudes e os sentimentos da coletividade e dos sujeitos 

anônimos à narrativa jornalística. Desse modo, o texto de jornal - que apresenta uma 

estrutura estandardizada e linear – passa a se constituir como elemento representativo-

cultural propício a variações, tanto no tempo quanto no espaço. Em outras palavras, a 

realidade é percebida como uma construção social, em que as opiniões das pessoas 

comuns também devem ser consideradas como fontes na configuração da intriga 

jornalística. 

Os textos de Eliane Brum, aqui em análise, procuram dialogar com o ponto de 

vista delineado pela micro-história, ou seja, as reportagens contidas na obra O olho da rua 

tecem os perfis dos anônimos, dos apartados da história, conferindo-lhes sentido e 

existência social.  

O livro O olho da rua foi inicialmente publicado em 2008 e é resultado de 

reportagens produzidas por Eliane Brum para a revista Época. A obra foi lançada pela 

editora Globo e é composta por dez matérias. Caco Barcellos (2008), escreve no prefácio 

do livro, que o trabalho da reportagem, ―para Eliane, é um ato de entrega, de envolvimento 

intenso entre quem fala e quem escuta, por meio de uma relação preciosa de confiança 

mútua entre repórter e personagem‖ (BARCELLOS, 2008, p. 10). 

No ―livro de repórter‖ em análise, as histórias cotidianas são elevadas ao primeiro 

plano, conferindo às narrativas ―subalternas‖ uma dupla função, que se coadunam ao dizer 

de Jim Sharpe (1992): a primeira delas é servir como um corretivo à história da elite e a 

segunda é apontar para uma abordagem alternativa, possibilitando uma síntese mais rica 

da compreensão histórica, ou seja, de ―uma fusão da história da experiência do cotidiano 

das pessoas com a temática dos tipos mais tradicionais de história‖ (SHARPE, 1992, p. 

53). 

 Na reportagem A casa de velhos
11

, por exemplo, os entes discursivos são 

concebidos sempre como sujeitos sociais. Trata-se, portanto, de realidades não assentados 

em uma individualidade, mas em existências sociais, ideológicas e históricas delimitadas 

pela relação com um conjunto de outros seres com os quais dialogam e se produzem 

                                             
11 A reportagem A casa de velhos, descreve o cotidiano e as histórias de vida dos habitantes do asilo Casa 

São Luiz para Velhice, localizada no Rio de Janeiro. O espaço é habitado por 257 velhos organizados entre 

os que habitam as suítes particulares e os que vivem nas camas gratuitas dos dormitórios coletivos. O texto 

discute questões como abandono, obsessão pela juventude e solidão na velhice. 
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culturalmente. É o que pode ser percebido na passagem a seguir, que descreve a chegado 

dos velhos ao asilo São Luiz: 

De repente eles chegaram lá, diante do portão de ferro da casa de velhos. A vida 

inteira espremida numa mala de mão. Deixaram para trás a longa teia de 

delicadezas, as décadas todas de embate entre anseio e possibilidade. A família, 

os móveis, a vizinhança, as ranhuras das paredes, um copo na pia, o desenho do 

corpo no colchão. Reduzidos a único tempo verbal, o pretérito, com suspeito 

presente e um futuro que ninguém quer. 

Eles também pensaram que a velhice era destino de terceiros. Jamais 

suspeitaram que estariam diante daquele portão. Descobriram na soleira que um 

passo vale por abismo. Foram deixados ali porque outros decidiram que o tempo 

deles acabou. Lançados numa casa que não é a sua, entre móveis estranhos, 

faces que não reconhecem, lembranças que não se encaixam. Reduzidos a contar 

uma história que ninguém quer ouvir porque já passou. 

―Nem quis me despedir de minha casa‖, conta Sandra Carvalho. ―Só pedi a meu 

filho que trouxesse a estante com os bibelôs, um sofá, a cadeira de braço, uma 

mesa e meus retratos. E, desde então, vivo com o que sobrou.‖ 

Sandra veio com o marido doente. Ele morreu há oito meses. Sandra ficou. Os 

netos cresceram nos retratos, os olhos dos filhos tingiram-se de novas nuances, a 

casa foi alugada para outro. Até a cidade ganhou e perdeu. Sandra não viu. 

(BRUM, 2013, p. 85-86) 

 

 No excerto em destaque, a narrativa organiza o fato como algo presente, dinâmico 

e vivo. Brum vai desvelando todas as minúcias, todos os detalhes e os acontecimentos são 

mostrados diretamente ao leitor. 

 Para compor a ―imagem‖ do asilo São Luiz para Velhice, Eliane Brum (2008) vai 

além do aspecto da notícia e constrói o fato cena a cena, arquitetando a narrativa como um 

mosaico. As imagens assim dispostas guardam simultaneamente uma carga informativa, 

literária e noticiosa. Percebe-se, desse modo, que a reportagem é composta por um 

condimento formado por uma alquimia de elementos literários e factuais, destacando-se a 

fluência narrativa, os recursos de sugestão cinematográfica e as pinceladas de composição 

das ―fontes-personagens‖.  

 Na reportagem, as vozes dos sujeitos discursivos desvelam lugares e expressam 

significativas realidades sociais. A superposição de um conjunto de diferentes vozes 

constitui e integra o espaço sócio-histórico das ―personagens‖. Os sujeitos não são 

homogêneos; suas ―falas‖ se constituem da sobreposição de múltiplos discursos, de 

discursos em oposição, que se negam e se contradizem.  

Desse modo, as histórias cotidianas presentes em O olho da rua permitem lançar um 

outro olhar sobre a prática jornalística, ao trazer para o primeiro plano a história das 

pessoas comuns. Distancia-se, assim, da história habitual que comemora ―as façanhas dos 

vencedores‖ (GAGNEBIN, 1994, p. 114), rompe-se com o silêncio dos marginalizados e é 

dada voz aos supostamente vencidos para saber como eles pensam, o que sentem e como 
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observam as circunstâncias vividas. 

 

Possíveis aproximações entre micro-história e jornalismo 

 

 Richard Romancini (2007) pontua que os campos jornalístico e histórico guardam 

profundas semelhanças. Aspecto constatado nas diretrizes teórico-metodológicas dos 

estudos sobre história do jornalismo e também nas investigações em que ―o jornalismo 

serve de fonte ou objeto para a História‖ (2007, p. 24).  

Compreende-se que o campo jornalístico é clivado por práticas sociotécnicas e por 

linguagens. Desse modo, o fazer jornalístico instaura um intricado processo de interação – 

atravessado por dinâmicas de disputa que transformam o tecido social. A prática 

jornalística é pensada aqui como arena de significação e de inteligibilidade sócio-cultural, 

tendo-se a micro-história como processo hermenêutico para a compreensão e discussão do 

―livro de repórter‖ O olho da rua.  

 A disciplina historiográfica forja seu aparato científico em fins do século XIX, 

assentando suas ideias sob as premissas do historiador alemão Leopold von Rank. O 

paradigma rankeano sedimenta suas matrizes de investigação à luz dos arquivos oficiais – 

nutrindo-se na crença de que os documentos dos governos e das autoridades garantem uma 

maior cientificidade e credibilidade aos estudos do campo da história. O modelo de von 

Rank apresenta marcas profundas dos ideais de objetividade científica – encontrados no 

positivismo de Auguste Comte.    

 Este modelo de pesquisa histórica – chamado de tradicional – apresentará uma 

mudança de paradigma somente no século XX, com a primeira geração da Escola dos 

Annales, liderada por Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel, em 1929. As 

principais críticas ao modelo rankeano dizem respeito ―à tentativa de superar o nível da 

descrição dos acontecimentos para alcançar uma análise das estruturas, ou seja, a 

compreensão dos mecanismos que presidem as mudanças históricas‖ (ROMANCINI, 

2007, p. 26). 

 Romancini (2007) coloca os pressupostos da Escola dos Annales dentro do que se 

denomina de paradigma ―moderno‖ dos estudos historiográficos. Com o pós-1968 emerge 

a concepção ―pós-moderna‖ de pesquisa histórica, com a finalidade de entender o 

dinâmico e complexo devir social.  

 

Com efeito, a insatisfação com as teorias de viés holístico existentes – ou a 
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dificuldade para construí-las – a fim de explicar a realidade social e as 

mudanças colocaram dificuldades ao paradigma ―moderno‖. Ao mesmo tempo, 

ensejaram as alternativas ou respostas, ao seu modo, do novo paradigma. Assim, 

em perspectivas mais relativistas da corrente ―pós-moderna‖ a própria noção de 

que deva existir uma teoria global é vista como problemática ou superada (...). A 

possibilidade de realizar uma macroanálise seria uma ilusão cientificista. 

Propõe-se então – neste extremo relativista do paradigma – a feitura de 

diferentes discursos, ―histórias‖ sobre ou para grupos particulares. 

(ROMANCINI, 2007, p. 27-28) 

  

 É na confluência dessas discussões que a micro-história italiana alcança espaço 

privilegiado para pensar os contextos socioculturais e também a crise política, teórica e 

historiográfica. O olhar da história – antes consagrado aos processos macrossociais – 

direciona suas interrogações e problemáticas de pesquisa para os novos sujeitos sociais, 

como os estudantes, as mulheres, os migrantes e os anônimos. Há um deslocamento das 

análises totalizadoras para os processos microscópicos do social.  

 O jornalismo desenvolvido por Eliane Brum, em O olho da rua, pode ser analisado 

à luz das matrizes analíticas presentes na micro-história italiana. À semelhança do relato 

de Brum, a micro-história desvia a pauta das discussões hegemônicas para uma 

abordagem em que o sujeito comum aparece como o articulador social.  

 Observa-se, nesse sentido, uma aproximação do campo jornalístico com a micro-

história no que diz respeito à forma como se articulam os discursos, os sujeitos e os 

aspectos culturais. Pensar a narrativa jornalística de Eliane Brum a partir do arcabouço 

teórico da micro-história italiana constitui um trabalho de reflexão necessário – porque 

permite trazer para o primeiro plano as discussões sobre os anônimos e a constituição 

microanalítica dos contextos sociais e culturais. Para entender como as análises da micro-

história podem auxiliar na compreensão da prosa jornalística de Brum é necessário 

investigar como essa corrente historiográfica se estruturou, quais são suas ferramentas de 

análise e os principais pensadores. 

Os primeiros debates sobre a micro-história remontam a década de 1970 em torno 

da revista Quaderni Storici
12

 – fundada em Ancona por Alberto Caracciolo - durante o 

                                             
12 Rojas (2012) explica que a revista Quaderni Storici se constitui como o espaço de expressão e propagação 

da perspectiva micro-histórica na Itália. Inicialmente chamada de Quaderni Storici delle Marche, a revista 

traz em seu número inicial, a primeira tradução italiana do famoso artigo de Fernand Braudel ―História e 

ciências sociais: a longa duração‖. Em 1970, depois da reorganização de seu comitê e de perder o 

complemento ―delle Marche”, o periódico passa a funcionar como o principal espaço de concentração e de 

difusão da corrente micro-histórica. A partir de 1981, Carlo Ginzburg e Giovanni Levi publicam pela editora 

Einaudi, a coleção Microstorie, que passa a concentrar grande parte dos pensamentos, das publicações e do 

arcabouço teórico-metodológico da micro-história italiana. Nesse período, a revista Quaderni Storici perde 

parte de seu status de núcleo estruturador dos principais debates sobre a micro-história. 
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outono de 1965. A revista mais tarde seria editada em Bolonha com a colaboração de 

diversos historiadores ligados à micro-história, como Edoardo Grendi, Carlo Poni, 

Giovanni Levi e Carlo Ginzburg. 

Henrique Espada Lima (2006) explica que é em torno da revista Quaderni Storici 

que os principais textos programáticos e os primeiros trabalhos influenciados pela micro-

história irão aparecer.  

Os Quaderni Storici são marcados por uma clara atitude interdisciplinar. A revista 

começa a ocupar um espaço destacável frente às demais publicações de história na Itália, 

como os Studi Storici, revista do Instituto Gramsci e a tradicional Rivista Storica Italiana. 

Suas discussões estão centradas na ―amostra‖, isto é, afasta-se de uma perspectiva 

epistemológica de se pensar o regional a partir do nacional; pelo contrário, tenta-se 

entender a ―história local‖, seus sujeitos e suas problemáticas a partir de um recorte 

circunscrito de análise.   

Carlos Antonio Aguirre Rojas (2012) alerta para a perspectiva problemática 

contida no termo micro-história que, ao contrário do que se pode supor, não busca pensar 

uma história de microespaços, microrregiões ou microlocalidades, isto é, ―uma história 

local ou de espaços pequenos -, mas antes uma nova maneira de se enfocar a história‖ 

(2012, p. 89). Desse modo, o caminho traçado pela micro-história italiana sedimenta suas 

bases sobre os procedimentos de mudança de escalas no âmbito de observação e também 

de análises pormenorizadas das problemáticas históricas. 

 

Isso significa que ela utiliza o acesso aos níveis ―micro-históricos‖ – as escalas 

pequenas ou reduzidas de observação, que podem ser locais, mas também 

individuais ou referidas a um fragmento, uma parte ou um elemento de uma 

realidade qualquer – como espaço de experimentação e de trabalho, como 

procedimento metodológico para o enriquecimento da análise. (ROJAS, 2012, p. 

89) 

 

 Nas páginas dos Quaderni Storici, os debates acerca do estudo microanalítico 

envolvendo a família e as comunidades do Antigo Regime são desenvolvidas por Edoardo 

Grendi, Giovanni Levi e Gérard Delile. O diferencial desses estudos iniciais, além de uma 

aproximação com a história oral e com a antropologia, dizia respeito à escala de análise. 

Em vez de se focalizar nas instâncias de longa duração e em vastos espaços geográficos, 

os estudos apontavam para uma investigação sobre comunidades, grupos familiares e 

indivíduos. Optava-se, portanto, por uma escala reduzida de observação. 
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A justificativa dessa redução de escala estava no fato de que apenas no âmbito 

―microscópico‖ seria possível articular de modo mais consistente os vários 

perfis que as fontes seriais produziam – originalmente independentes entre si – 

em uma compreensão coerente da realidade social. As fontes seriais, tratadas em 

escala reduzida, não deveriam, portanto, ser consideradas apenas 

separadamente. Ao contrário, seriam combinadas entre si de modo a revelar, 

ainda que indiretamente, o conjunto de estratégias comuns e individuais que 

constituem o concreto das relações sociais. (LIMA, 2006, p. 62)  

 

 

 A escala reduzida de observação constitui um elemento importante para se pensar 

 os contextos microssociais – uma vez que permite uma visão mais ampla das 

dinâmicas cotidianas. Isso significa que a opção por uma escala particular de observação 

resulta em efeitos de conhecimento distintos. A variação de escala não quer dizer ampliar 

ou diminuir o corpus, porém, consiste em analisar as mudanças na forma e na trama. 

Atrelada à ideia de escala, apresenta-se a do ―método nominativo‖.  

Lima (2006) pontua que, em termos gerais, o ―método nominativo‖ significa um 

exame histórico caracterizado pela interrogação sobre um espaço delimitado e pela 

necessidade de reconstituição da teia que reveste o tecido social em que os sujeitos estão 

inseridos.  

Dessa forma, como destaca Ginzburg, Poni e Castelnuovo (1991), em ―O nome e o 

como‖, a pergunta sobre o sujeito reconstitui as estruturas sociais. Os autores definem a 

micro-história como uma ―prosopografia a partir de baixo‖, isto é, apresentam-na como 

uma busca para reconstituir uma biografia coletiva, tentando colocar em primeiro plano as 

ações e pontos de vistas das chamadas classes subalternas. 

 A corrente historiográfica italiana erige suas linhas temáticas e metodológicas, 

sustentando-se sob as bases da microanálise e da redução da escala de observação. A 

primeira tem as redes de relações sociais como processo catalisador e definidor. A 

segunda operação desdobra-se sobre problemas historiográficos, tendo as biografias e os 

estudos de caso como corpora de investigação privilegiados.  

A micro-história trouxe para o primeiro plano as discussões referentes aos sujeitos 

marginalizados, subalternos, as pessoas comuns. Nessa senda, destacam-se as obras O 

queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição 

(publicado em 1976), de Carlo Ginzburg, e A herança imaterial: trajetória de um 

exorcista no Piemonte do século XVII (lançado em 1985), de Giovanni Levi.  

Igor Sacramento (2014) ressalta que os trabalhos de Ginzburg e Levi procuram 

engendrar novos amálgamas entre o particular e o geral ao restringir a escala de análise ao 

plano do indivíduo comum: 
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No lugar dos grandes personagens tidos como responsáveis pelos grandes 

acontecimentos, passou a fazer parte da história sujeitos subalternos, comuns e 

esquecidos. Por conta disso, a microanálise histórica se estruturou no jogo entre 

a descrição detalhada do que é enfocado com a relação com o contexto social 

mais amplo e que passa a ser complexificado pela análise do microssocial. 

(SACRAMENTO, 2014, p. 167) 

 

A microanálise tem se constituído como uma metodologia importante para o 

trabalho dos historiadores, principalmente, por ajudar na reconstrução de trajetórias e 

biografias. A questão central passa a ser a de problematizar os sujeitos colocando-os em 

diferentes contextos e relações sociais, salientando semelhanças e, principalmente, 

diferenças. Trazendo Carlo Ginzburg (2007) ao debate: 

 

Reduzir a escala de observação queria dizer transformar num livro aquilo que, 

para outro estudioso, poderia ter sido uma simples nota de rodapé numa 

hipotética monografia sobre a Reforma protestante no Friul. (...) Pouco a pouco 

me dei conta de que uma grande quantidade de acontecimentos e conexões que 

eu ignorava totalmente contribuiu para orientar as decisões que eu imaginara 

tomar automaticamente: um fato em si banal, mas sempre surpreendente, porque 

contradiz as nossas fantasias narcísicas (GINZBURG, 2007, p. 264). 

 

Sob a perspectiva da microanálise, os acontecimentos e fatos assumem uma 

dimensão social, em que as narrativas articulam os sentidos e promovem o 

aprofundamento dos aspectos históricos – tomando como termo central o indivíduo – em 

contraposição aos valores arraigados que colocam em primeiro plano a história social 

dominante. 

O trabalho de Eliane Brum pode ser concebido dentro dessa vertente – uma vez 

que a vida dos sujeitos ditos subalternos é elevada ao patamar do debate social e suas 

histórias emergem como acontecimentos jornalísticos.  

Em duas obras bastante destacáveis, A vida que ninguém vê e O olho da rua, Brum 

apresenta personagens como habitantes de favelas e trabalhadores que executam 

atividades simples e modestas. Mostra, por exemplo, a vida de um carregador de malas, 

uma mulher analfabeta cujo sonho é aprender a ler, parteiras que moram nas florestas da 

Amazônia, garimpeiros e idosos abandonados em casas de repouso.  

Para Ercio do Carmo Sena Cardoso (2016), diferente das bases do jornalismo 

referencial, a escrita de Brum prioriza ―as vozes ordinárias‖. A autora de O olho da rua 

deixa cair um olhar oblíquo sobre as fontes institucionalizadas, isto é, os valores-notícia 

que guiam sua prática estão assentados sob as bases da imersão no cotidiano e pela 
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―visibilidade dos esquecidos sociais‖. 

Apreende-se a partir de Cardoso (2016) que o lugar de estudo sobre os anônimos 

configura-se como campo aberto à problematização. Essa atitude permite determinar a 

identidade dos sujeitos, os lugares sociais que ocupam, suas posições hierárquicas e o seu 

ordenamento para se colocar na disputa das representações sociais.  

Destarte, os acontecimentos e fatos assumem uma dimensão social, em que as 

narrativas engendram os sentidos e promovem o aprofundamento dos aspectos históricos – 

tomando como termo central o indivíduo – em contraposição aos valores arraigados que 

punham em primeiro plano a história social dominante. Assim, se o historiador não 

confere voz aos marginalizados, ele ajuda a obliterar situações e reafirmar alguns pontos 

de vista hegemônicos. Trazendo Jeanne Marie Gagnebin (1994) ao diálogo:  

 

Podemos afirmar que aquele que quer ir além dessa tradição dos vencedores (...) 

deve saber agarrar-se a essas asperezas (...) essas arestas (...) que lhe oferecem 

tantas escoras ou pontos de apoio na sua luta contra o fluxo nivelador da história 

oficial que, justamente, deixa escapar esses lugares nos quais a 

tradição/transmissão se interrompe (GAGNEBIN, 1994, p. 114-115). 

 

Infere-se, nesse sentido, que cabe tanto ao historiador quanto ao jornalista observar 

os interditos dos documentos, os vestígios da história e as miríades de vozes que povoam 

o constructo social. Essas observações permitem a descoberta de novas experiências e a 

arquitetura de novas narrativas. Tal aspecto só tende a enriquecer o trabalho da história e 

do jornalismo.  

A prática jornalística sustentada sob a perspectiva da micro-história não consiste 

unicamente em revelar a existência real de sujeitos sociais e fatos narrados, mas em 

possibilitar a leitura de questões em jogo numa temporalidade dada. E, com isso, a história 

e, por extensão, o jornalismo conseguem abarcar algumas premissas, como: capturar as 

impressões da vida, configurar a energia presente no passado e articular as identidades das 

―personagens‖ comuns, situando-as no mundo.  

De acordo com Gagnebin (1994), somente esses destroços e fragmentos dispersos 

de uma totalidade reconhecida deixam entrever o esboço de uma realidade. Mas o ―indício 

da verdade da narração não deve ser procurado no seu desenrolar, mas, pelo contrário, 

naquilo que (...) lhe escapa e a escande, nos seus tropeços e nos seus silêncios‖ 

(GAGNEBIN, 1994, p. 115). A mesma autora segue o pensamento afirmando que a 

história tradicional quer apagar as brechas da narrativa, mas nem assim consegue esgotar 

as diversas veredas do seu discurso: 
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(...) o que a história tradicional quer apagar são os buracos da narrativa que 

indicam tantas brechas possíveis no continuum da dominação. Mas essa figura 

de pensamento indica muito mais que um instrumento de luta ideológica. Ela 

significa mais profundamente que a verdade de um discurso não se esgota nem 

no seu desenrolar harmonioso nem na sua argumentação sem falhas, nem na sua 

coerência interna (GAGNEBIN, 1994, p. 115). 

 

Pensamento semelhante tem Le Goff (1990). Ele afirma que é nas profundezas do 

cotidiano, nos detalhes e nas minúcias, que se capta o estilo de uma época e que os textos 

literários e artísticos são fontes privilegiadas quando considerados como histórias da 

representação dos fenômenos objetivos.  

Le Goff (1990) traz à tona a ideia de que as relações de poder podem reforçar o 

monopólio de uma suposta memória coletiva, por isso a necessidade de não se permitir a 

‗mudez‘ de algumas classes, caso dos personagens arrolados nas narrativas de O olho da 

rua, de Eliane Brum. Situações assim implicam no não conhecimento de verdades 

possíveis. A micro-história e, por extensão, o jornalismo são vistos como alternativas para 

que isso não aconteça: 

 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na 

luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos 

indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 

esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1990, p. 426). 

 

Desse modo, o jornalismo pode obter novas versões para a história tradicional e 

explorar as evidências, até então, inexploradas. Em outras palavras, ele pode se debruçar 

cada vez mais sobre as pessoas comuns e sobre as formas pelas quais elas conferem 

sentido às suas experiências, suas vidas e ao seu mundo.  

Segundo Jim Sharpe (1992), o discurso está sujeito a constantes interpretações e 

leituras, podendo receber acréscimos e mudar de sentido. Desse modo, as superposições 

entre jornalismo, história e literatura garantem aos sujeitos marginalizados ―o 

conhecimento da existência de sua história‖ (SHARPE, 1992, p. 59).  

A procura por garantir espaço à multiplicidade de vozes sociais direciona a 

tessitura do enredo jornalístico a um recorte diferenciado do real e da factualidade das 

―personagens representadas‖. Fazendo, assim, com que a intriga narrativa do corpus em 

estudo engendre novos interpretantes, sentidos e significados para o constructo sócio-

histórico – que não estejam centrados unicamente na história dos vencedores, mas que 

englobe a história das pessoas comuns.  
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Apreende-se, desse modo, que a junção entre jornalismo e micro-história abre a 

possibilidade de uma síntese mais rica de compreensão e de fusão da história da 

experiência do cotidiano das pessoas com a temática dos tipos mais tradicionais de 

narrativa – articulando as histórias das pessoas comuns à biografia das classes 

hegemônicas.  

Em estreita concordância com os pressupostos aventados anteriormente, pode-se 

supor que a história dos ―sujeitos subalternos‖ presentes em O olho da rua constituem um 

conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes sociais, que se articulam e garantem na tessitura 

da prosa discursiva a pluralidade de distintas visões de mundo e de consciências plurais. 

 

A floresta das parteiras e A guerra do começo do mundo 

 

 Andréa Cristiana Santos (2014) pondera que a micro-história configura-se como 

um percurso metodológico que pode possibilitar a construção de uma ―história dos 

sistemas comunicativos, a partir da trajetória individual‖ (2014, p. 2). Nessa senda, os 

estudos de Carlo Ginzburg permitem a arquitetura de uma modalidade de jornalismo 

centrado nos aspectos individuais, nas relações com o outro e nas formas de sociabilidades 

das classes subalternas na narrativa jornalística.  

Opera-se, dessa forma, uma rede de identidades sociais, de concorrências, de 

solidariedades e alianças. A figura do jornalista investe-se de uma série multifacetada de 

contextos e sujeitos com a finalidade de compreender e problematizar os fenômenos que 

medeiam os espaços histórico-sociais. Rompe-se com o tom homogeneizador da teia 

social (que privilegia a história vista de cima), deslocando-se para a ambiência dos 

processos individuais das classes subalternas - como forma de entender e articular 

contextos sociais, políticos e culturais.  

Sob esse viés é que se julga que os parâmetros da microanálise e da redução da 

escala de investigação podem ser problematizados à luz das reportagens A floresta das 

parteiras e em A guerra do começo do mundo. 

Para compor o enredo da reportagem A floresta das parteiras, Eliane Brum viaja 

ao Amapá – que no momento da escrita do texto – era o estado brasileiro recordista em 

partos normais. A narrativa da jornalista gaúcha é entrecortada pela descrição dos rios 

sinuosos e pelo ritmo dos remos, pela apresentação da floresta e, principalmente, por 

trazer para o âmbito de discussão a atividade ―das pegadoras de meninos‖. 

A história é urdida pelas vozes das parteiras. Nos locais em que não há 
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maternidades, os pequenos vêm ao mundo pelas mãos das apanhadoras de crianças. A 

narrativa é tecida pelas ―personagens‖ Maria dos Santos Maciel, a Dorica; Jovelina Costa 

dos Santos; Rossilda Joaquina da Silva; Tereza Bordalo; Cecília Forte; Delfina dos 

Santos; Maria Labonté; Maria Rosalina dos Santos; Nazira Narciso e Juliana Magave de 

Souza. 

Já em A guerra do começo do mundo, a atenção de Eliane Brum recai sobre o 

conflito judicial envolvendo a demarcação da reserva indígena Raposa-Serra do Sol, em 

Roraima. Na reportagem, a autora de O olho da rua não se atém a relatar as contendas que 

põem em campos antagônicos as figuras dos arrozeiros, dos indígenas e do exército. Sua 

narrativa se constitui a partir da arquitetura de diferentes vozes - de anônimos a figuras 

hegemônicas. O objetivo é tentar capturar a complexidade dos contextos sociais e a 

heterogeneidade dos sujeitos que compõem a sociedade roraimense. 

As reflexões sobre as reportagens A floresta das parteiras e A guerra do começo 

do mundo ancoram-se também no conceito de ―livro de repórter‖ proposto por Beatriz 

Marocco (2010, 2016) e Angela Zamin (2011). Diferentemente da perspectiva de Edvaldo 

Pereira Lima (2009) que concebe o livro-reportagem como veículo impresso ―não-

periódico que apresenta reportagens em grau de amplitude superior ao tratamento 

costumeiro nos meios de comunicação jornalística periódicos‖ (2009, p. 26), a noção de 

―livro de repórter‖, para Marocco, sustenta-se no valor hermenêutico do jornalismo, 

guiando-se pela crítica e pela interpretação. A pesquisadora corrobora que: 

 
Trata-se de um tipo de texto que se ocupa do jornalismo, para dele elaborar 

outro texto que oferece o desvendamento de certos processos jornalísticos, ou a 

crítica dos mesmos, em operações de produção de sentidos, em que o jornalista, 

naturalmente, fará um exercício de interpretação criativa do que é considerado 

jornalismo (MAROCCO, 2010, p. 5). 

 

 

Zamin (2011) reitera que por meio da tessitura da narrativa, os ―livros de 

repórteres‖ expõem um conjunto de práticas, formulam comentários e permitem 

―complexificar a compreensão do próprio jornalismo‖ (2011, p. 394). 

 As reportagens em análise permitem a apropriação dos conceitos de micro-história 

e de ―livro de repórter‖ para se pensar a constituição das narrativas jornalísticas. Marocco 

(2016) explicita que para Eliane Brum o texto jornalístico é substantivo, isto é, a tessitura 

da narrativa ancora-se na investigação, apuração e na escuta. A descrição e o 

aprofundamento sobre as ―personagens‖ retratadas nunca constitui um mero bordado em 

prosa, mas apresenta-se como uma unidade de sentido para a composição do enredo da 
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reportagem. Para a jornalista gaúcha, o bom jornalismo é aquele que sabe ouvir os 

silêncios, que assimila as sutilizas e que se desloca em direção ao outro.  

 Para abarcar a dimensão social, cultural e política que desempenham as parteiras, 

Brum despe-se do regime de práticas do jornalismo e direciona-se para o íntimo de suas 

entrevistadas. O ouvir se converte em uma atitude heurística, interpretativa. Para a autora 

de O olho da rua 

 

O que as pessoas falam, como dizem o que têm a dizer, que palavras escolhem, 

que entonação dão ao que falam e em que momentos se calam revelam tanto ou 

mais delas quanto o conteúdo do que dizem. Escutar de verdade é mais do que 

ouvir. Escutar abarca a apreensão do ritmo, do tom, da espessura das palavras – 

e do silêncio. (BRUM, 2008, p. 37) 

 

  

 Em A floresta das parteiras e em A guerra do começo do mundo, observa-se que a 

construção da narrativa alicerça-se sob a perspectiva da microanálise e da redução da 

escala de observação, centrando-se nos sujeitos. Tais aspectos podem ser percebidos nos 

excertos a seguir: 

 

Do interior da floresta, elas vão surgindo tímidas, silenciosas. De pés no chão, 

sandálias de borracha. São pobres, as parteiras. Muitas nem dentes têm. Outras 

só comem farinha de tapioca. Ajudar a humanidade a vir ao mundo nunca lhes 

rendeu um tostão. ―O que eu mais queria nesta minha vida era uma cama 

bonita‖, suspira Cecília Forte, 66 anos, que nunca conheceu outro pouso para o 

corpo que não fosse uma rede de algodão. Quando a fome aperta o ventre, o 

coração capitula, ameaça parar. Moldada em casca dura, Cecília resiste. De 

partejar, ela confessa que nem gosta tanto. ―O que eu mais gosto é de remendar 

roupa velha. Por quê? Ora, acho que todo velho gosta de remendar a roupa. É 

um pouco como remendar a vida. Todos dois, um pelo outro.‖ (BRUM, 2008, p. 

32-33) 

 

Numa manhã comum no sul de Roraima, a maranhense Cleonice Conceição, de 

36 anos, despenca do ônibus, traz no corpo a poeira dos caminhos. A fome 

azeda o estômago, o medo escala o esôfago. Pela mão arrasta os dois filhos, 

Silene, de quinze, e Rosenildo, de oito, assustados como ela, resignados 

também. Carregam um colchão emprestado, meia dúzia de roupas, as escovas de 

dentes penduradas na caixa de papel. Cleonice não tem um centavo. Gastou tudo 

o que amealhou com a venda de um guarda-roupa e de uma mesa na viagem de 

Santarém, no Pará, a Rorainópolis, a porta de entrada de Roraima. Não tem para 

onde ir. (BRUM, 2008, p. 49) 

 

 As vidas de Cecília Forte e Cleonice Conceição trazem para o plano da análise as 

minúcias dos contextos sociais. As duas fazem parte, respectivamente, das reportagens A 

floresta das parteiras e A guerra do começo do mundo. No fragmento percebe-se algumas 

características da micro-história, como a pesquisa exaustiva das fontes, a exposição 

narrativa do fato e a descrição pormenorizada das ―personagens‖ e realidades.  
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O enredo representa uma mudança epistemológica no tratamento que é dado às 

fontes – porque rompe com o espaço sacralizado das personalidades hegemônicas – 

trazendo para a zona de discussão as narrativas oblíquas dos sujeitos anônimos, como 

pode ser percebido nas figuras da parteira Cecília e da retirante Cleonice. 

Essa escrita nas bordas se deve às táticas de resistência utilizadas por Eliane Brum 

– o que redunda em um modo particular de apurar os ―desacontecimentos‖ e também à 

arquitetura de uma narrativa que se equilibra nas margens, tendo como leitmotiv os 

sujeitos subalternos. Marocco (2016) explica que para a autora de O olho da rua, a notícia 

não emerge como uma matriz da prática jornalística unicamente, mas como uma escolha 

histórica, cultural, política e econômica. 

A prosa de Brum opta pelos sujeitos comuns como forma de assimilar os aspectos 

históricos e culturais. Dessa forma, a jornalista gaúcha consegue adentrar por paisagens 

mais densas do tecido social e compreender como se formam as redes de relações de 

sentido, a estrutura social em suas complexas nuances e como se estabelecem a história 

dos sujeitos subalternos.  

Alicerçada sob essas diretrizes, Brum engendra uma espécie de narrativa em 

palimpsesto, em que os diálogos enredados com os sujeitos subalternos processam um 

universo heterogêneo de realidades, reproblematizam contextos e instauram novas 

interpretações sobre o mundo.  

Nos fragmentos em estudo, a realidade emerge como poliedro. A prosa de Brum 

busca trazer para a tessitura da reportagem as fraturas e as incongruências que atravessam 

os contextos históricos e culturais.  

A percepção sobre o mundo social alicerça-se, como se vê, na premissa de resgate 

das estratégias individuais e de grupos para assimilar de que maneira são processadas 

situações particulares no âmbito social da grande escala. Essa alquimia de visões de 

mundo pode ser percebida no conjunto de cenas alinhavadas por Eliane Brum para a 

composição das reportagens investigadas.  

A heterogeneidade que perpassa o sistema de normas sociais é verificada por meio 

do compósito de sujeitos e de vozes enredados na trama da sociedade roraimense, por 

exemplo. Fato constatado por meio do surgimento de ―personagens‖ como o Maurício 

Habert Filho, do suíço Walter Vogel, do general Claudimar Magalhães Nunes, dos 

ianomâmis Chicão e Davi Kopenawa, dos arrozeiros Paulo César Quartiero e Genor 

Faccio e da retirante Cleonice Conceição, com os filhos e o esposo, Francisco Gildo dos 

Santos.  
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As reportagens A floresta das parteiras e A guerra do começo do mundo apontam, 

sob esse viés, para a impossibilidade de o contexto social ser concebido como um 

continuum homogêneo, uma vez que a realidade é resultado do fazer humano, 

apresentando-se, portanto, como um dado problemático e complexo. Deduz-se, assim, que 

tanto a narrativa jornalística de Eliane Brum quanto a micro-histórica estão assentadas sob 

o mesmo terreno rugoso, alimentando-se dos mesmos sulcos e depressões. E é no conjunto 

desses interditos que as vozes subalternas alcançam repercussão e emergem como 

constructo social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As bases metodológicas da micro-história articulam processos de contextualização 

da vida social a partir de um compósito de ângulos e de percursos analíticos. Esse 

processo redunda na manifestação da realidade como poliedro. Suprime-se o lugar 

hegemônico de observação – tanto na narrativa historiográfica quanto na prosa jornalística 

de Eliane Brum – instaurando-se uma topografia em que a pluralidade dos sujeitos, as 

oportunidades de ação e protagonismo, a multiplicidade de linguagens e das práticas 

sociais emergem como um espaço de contestação e de desvio, trazendo para o primeiro 

plano a narrativa do sujeito subalterno como elemento heurístico, como revelação, como 

problemática. 

As reflexões sobre o ―livro de repórter‖ O olho da rua são atravessadas aqui pelo 

campo da história, contudo, busca-se desentranhar o comunicacional como forma de 

compreender as afetações proporcionadas pela micro-história italiana na práxis 

jornalística. Sob essa perspectiva, quando se analisa as reportagens A floresta das 

parteiras, A casa de velhos e A guerra do começo do mundo, percebe-se que a narrativa 

jornalística se estrutura como espaço privilegiado para se analisar as dinâmicas sociais e 

culturais que se estabelecem em contextos econômicos e históricos específicos.  

Com a utilização do arcabouço teórico-metodológico advindo da micro-história, 

busca-se alcançar a abertura do conceito de jornalismo para refletir que o contexto 

político-cultural não é estático, mas que é atravessado por um complexo matiz de cores 

sociais. 

A confluência entre os parâmetros da micro-história e do ―livro de repórter‖ 

articulam de forma problematizadora os mundos social, cultural, histórico e da prática 

jornalística. Nesse aspecto, a microanálise se caracteriza como um processo relacional. Os 
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―instrumentos‖ micro-históricos, dessa maneira, podem ser utilizados para a sondagem 

dos espaços sociais e culturais.  

Os nexos analíticos são cartografados por meio da redução da escala de 

observação, da microanálise e da atenção às trajetórias anônimas, que abrangem a 

diversidade das transformações sociais. Por fim, percebe-se que a micro-história e o ―livro 

de repórter‖ refletem uma perspectiva epistemológica que busca pensar a prática 

jornalística longe dos parâmetros etnocêntricos, afastando-se, assim, do caráter 

homogeneizador da realidade social, cultural, histórica e jornalística. 
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RESUMO 

Os programas jornalísticos, que se enquadram no formato sensacionalista, abordam as 

notícias de maneira ―espetacular‖ e muitas vezes podem extrapolar na abordagem de 

determinados temas, chegando a violar diversos direitos dos indivíduos que estão sendo 

expostos nas matérias veiculadas a esses programas. A ética no jornalismo é um tema 

sério e que deve ser bastante discutido dentro e fora das salas de aulas. Autores como 

Luciene Tófoli, Rogério Christofoletti e Francisco José Karam abordam essa temática de 

modo a fomentar discussões e podendo ser aplicados em análises de programas que 

extrapolam o que pode ou não ser considerado ético. Assim, o objetivo do presente artigo 

é apresentar uma pequena análise, com o levantamento de violações de direitos nas 

mídias, a partir das narrativas e matérias veiculadas no telejornal Gazeta Alerta, com o 

intuito de mostrar como ocorre o uso de imagens de caráter mórbido como parte do 

espetáculo que o telejornal apresenta. Baseando-se no ―Guia de Violações de Direitos Na 

Mídia Brasileira: Ferramenta Prática para Identificar Violações de Direitos no Campo da 

Comunicação de Massa (Volume I)‖ de Suzana Varjão, torna-se possível perceber que 

mesmo com um recorte pequeno de tempo para a análise, ocorre uma quantidade 

considerável de violações de direitos em matérias veiculadas nesse telejornal. 

PALAVRAS-CHAVE: Mídias; Sensacionalismo; Ética; Legislação; Violação de direitos. 

INTRODUÇÃO 

Na mídia há diversos programas jornalísticos que se enquadram no gênero 

sensacionalista que tem como principal característica, ―[....] tornar sensacional aquilo que 

não necessariamente o é. O produto, no caso, a notícia extrapola a realidade, extrapola a si 

mesma.‖ (TÓFOLI, 2008, p. 47). Assim assuntos ―espetaculares‖, como homicídio ou 

escândalos de celebridades, tomam proporções que não deveriam e ganham relevância no 

interesse do público. A notícia passa então a ser sinônimo de mercadoria, já que o 

interesse dos meios de comunicação, nesse tipo de programa jornalístico, volta-se, quase 

exclusivamente, para a audiência, ou seja, para o consumo desse tipo de notícia. ―A partir 

da comunicação de massa, notícia vira sinônimo de produto de consumo com acabamento 

padronizado, procurando conhecer e dominar o mundo sem envolvimento afetivo, 
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obedecendo à lógica de mercado estabelecida pela classe dominante.‖ (TÓFOLI, 2008, p. 

29). 

A ética jornalística, mesmo com sua subjetividade, é de fundamental importância 

para a reflexão e discussão sobre a forma de fazer jornalismo nesses programas 

sensacionalistas. Diversos fatores e critérios influenciam na escolha e veiculação de 

notícias, sendo o compromisso com a verdade a principal preocupação do jornalista, 

expondo todos os lados da história que será contada, tendo em vista que a construção do 

indivíduo - sua opinião e posicionamento político, por exemplo - requer uma 

fundamentação bem embasada, 

É necessário que o indivíduo tenha relação com o todo, no sentido de construir 

tanto a humanidade quanto a si mesmo [...]. Para isso, precisa saber e viver 

relacionado à totalidade. É a forma de construir seu presente e seu futuro, 

realizando, ao mesmo tempo, sua individualidade e o gênero que integra, da 

maneira menos arbitrária e manipuladora possível. Assim é necessário constituir 

e fundamentar as bases ontológicas, epistemológicas, morais e éticas para a 

profissão de jornalista, que tem, em seu trabalho, uma perspectiva 

revolucionária e humanizadora [...]. (KARAM, 1997, p. 49). 

O estudo da ética possibilita a compreensão de que ―[...] o bem social pode muito 

bem ser ―ajustado‖ ao ideário de uma empresa e de seus donos, como se ele expressasse, 

em sua particularidade política, ideológica, moral e ética, a universalidade mediada de 

todos os interesses sociais.‖ (KARAM, 1997, p. 52). Como forma de ter regras para 

nortear o profissional da área de jornalismo, têm-se algumas leis - a profissão não é 

regulamentada e grande parte das leis da área são antigas, dificultando alguns processos 

no meio jornalístico - e criou-se alguns códigos de ética - normalmente cada empresa 

possui o seu próprio código interno - para servir de ―guia‖ no cumprimento da profissão. 

Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar e discutir como ocorre e quais 

violações de direitos são cometidas no telejornal Gazeta Alerta, um veículo de 

comunicação que se enquadra dentro do gênero sensacionalista, fazendo a cobertura 

principalmente de casos policiais, possuindo um alcance relevante no estado do Acre.  

A ÉTICA NA PRÁTICA JORNALÍSTICA 

A produção de notícias sofreu mudanças com o decorrer dos anos, as transformações 

econômicas e sociais interferiram no modo de fazer jornalismo. ―Submetido a uma lógica 

que resulta da sobreposição de constrangimentos técnicos, econômicos e sociais, o 

profissional está obrigado a produzir em larga escala, com custos menores e no mais curto 

espaço de tempo.‖ (TÓFOLI, 2008, p. 59). A redução de profissionais nas redações, o 
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imediatismo nas divulgações das notícias e a apuração inadequadas ou inexistentes delas, 

são alguns exemplos dos efeitos que essas mudanças causaram, levando ao chamado 

mimetismo midiático, que busca produzir cada vez mais em um curto espaço de tempo,  

Se um profissional é obrigado a produzir mais num espaço de tempo menor para 

obedecer à lógica comercial das redações; se lança mão desse mimetismo como 

forma de cumprir o que estabelece sua linha de produção, como um simples 

operário de um sistema de produção taylorizado [...] (TÓFOLI, 2008, p. 60). 

O estudo da ética jornalística na academia desenvolve grande importância por ser 

uma base para a realização do trabalho jornalístico, já que ―[...] há um consenso no que diz 

respeito à necessidade de conteúdos que priorizem a questão ética, embora muitas vezes o 

que ocorre na práxis jornalística não corresponda exatamente a essa premissa.‖ 

(ANTONIOLI, 2009, p. 85). A ética jornalística ajuda a considerar o que é adequado ou 

não dentro do jornalismo, mesmo havendo um embate com a realidade vivida pelos 

profissionais que, muitas vezes, realizam coberturas que despertam o interesse do público 

em participar nas decisões e até denunciar insatisfações para com a sociedade, 

Por intermédio dessas coberturas, a população teve e continua tendo a 

oportunidade de conhecer fatos, acompanhá-los e cobrar das autoridades 

competentes as providências cabíveis. É a sociedade no exercício da cidadania e o 

jornalista no papel de agente de mudanças. É a sociedade que deve cobrar do 

Estado o cumprimento de suas responsabilidades e a transparência de suas ações 

e cobrar, inclusive, dos meios de comunicação a veiculação da verdade factual. 

(ANTONIOLI, 2009, p. 91). 

A verdade e apuração adequada dos fatos são sempre mencionados pelos autores na 

abordagem da questão ética, tendo em vista que o jornalismo influencia na vida em 

sociedade. A prática jornalística deve-se basear nas vivências cotidianas, tendo a 

probabilidade de passar pelos embates correntes em sociedade, possibilitando a 

desalienação ética e permitindo a constituição de uma nova afirmação de valores. O 

cotidiano se torna a principal ferramenta da práxis jornalística,  

O encontro do jornalismo com um projeto consciente, democrático e competente 

tem, como premissa, a desalienação da ética. Significa a aproximação entre a 

intenção expressa pela normatividade dos códigos com a conduta cotidiana do 

profissional. A ética, como teoria que reflete sobre a moral, é também um 

momento constitutivo de uma nova possibilidade na afirmação de valores. Isto 

necessita uma práxis jornalística que envolva o fazer e o refletir cotidianos sobre 

os limites de atuação profissional e suas possibilidades de superação nos 

impasses técnicos, políticos e morais. (KARAM, 1997, p. 59). 

A cobertura de temáticas como educação, ciência e tecnologia, no jornalismo, 

quando bem feitas, cumprem um papel fundamental na vida das pessoas. O jornalismo tem 
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por função social defender o interesse público. O direito de informação assegurado a todos 

os cidadãos, garante a liberdade de conhecimento de fatos abordados na televisão, como 

os acontecimentos criminosos que normalmente são veiculados a fim de gerar audiência e 

garantir a visibilidade do programa. 

 Nessa instantaneidade, a televisão acaba por violar princípios garantidos pela 

constituição como o da presunção da inocência, onde vemos que indivíduos são 

condenados rapidamente na mídia, sem nenhuma prerrogativa do contraditório e da ampla 

defesa, a fim de evitar a devida aplicação da pena. Karam (1997) defende o Jornalismo 

como sendo uma profissão ética, na qual,  

É preciso reconhecer no jornalismo – potencialmente – uma forma de 

reconstrução diária do movimento humano para si mesmo, no qual os homens se 

tornam não somente reflexo, mas também projeção. O jornalismo não é só 

moralmente defensável. Ele é moralmente imprescindível [...]. (KARAM, 1997, 

p. 38 - 39). 

Nas diversas editorias existentes, a cobertura jornalística de casos policiais é a 

principal característica de programas sensacionalistas e, como afirma Christofoletti 

(2008), é a que vem se expandindo bastante nos últimos anos, tanto pelo destaque que as 

notícias recebem quanto pelo aperfeiçoamento que os profissionais adotam nessas 

coberturas. Essa é uma editoria que desperta o interesse do público, assim como tende a 

violar direitos e expor os sujeitos de forma indevida, havendo uma ultrapassagem do 

jornalista na forma de reportar um fato, já que a partir disso há a formação de pré-

julgamentos e opiniões do público,  

O que se espera é que o jornalismo dê a mesma importância e respeito às mais 

variadas fontes de informação, às diferentes pessoas que circulam pela 

sociedade. Isso não é etiqueta; estamos no terreno da ética, seguindo o vetor de 

um valor ético, o que deriva um comportamento jornalístico de tratamento 

igualitário. (CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 64). 

A editoria policial, por si só, é bastante polêmica, pois se trata de um setor que têm 

grande apelo dentro da sociedade. Os programas que realizam esse tipo de cobertura 

tendem a fascinar os profissionais de polícia e a população ao espetacularizar os 

acontecimentos e fatos veiculados, levantando a problemática sobre a facilidade de 

acontecer o pré-julgamento - de acusados e vítimas, por exemplo - ―quando não há 

separação nítida entre jornalismo e polícia, ou se a distância entre eles é muito curta.‖ 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 61). Já que os limites das relações entre fontes e jornalistas 

são fundamentais para a ética da profissão, 
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É a capacidade da mídia de amplificar o fato que fascina, que faz girar as 

cabeças. Comparado ao que acontece ao jornalismo, a postura artificial do 

policial é menos comprometedora. Afinal, ele não deixa de fazer o seu trabalho, 

apenas o executa midiaticamente. A concessão é também uma ostensiva 

demonstração de que o Estado está cumprindo suas funções. 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 59). 

As discussões e reflexões abordadas auxiliam na busca do entendimento de como 

esse fenômeno acontece na mídia televisiva, levando em conta não somente questões 

éticas, como também questões legislativas - tendo em vista que violações de direitos estão 

relacionadas às leis - que são essenciais para a construção da vida dos indivíduos em 

sociedade. 

 METODOLOGIA 

Analisou-se o telejornal Gazeta Alerta, considerado com o formato de um programa 

sensacionalista, da emissora TV Gazeta e com alcance regional no estado do Acre. Para a 

realização deste artigo foram analisados episódios do dia 2 e 3 de julho de 2018, com o 

intuito de realizar-se um levantamento das violações de direitos baseando-se no Guia de 

Violações de Direitos na Mídia Brasileira: Ferramenta Prática para Identificar Violações 

de Direitos no Campo da Comunicação de Massa (Volume I), de Suzana Varjão. 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO TELEJORNAL GAZETA ALERTA: VIOLAÇÕES 

ENCONTRADAS 

O programa tem aproximadamente uma hora e meia de duração, com horário de 

início às 11 horas e 45 minutos e de término às 13 horas e 20 minutos, apresentando 

diversas matérias ou narrativas com enfoque na temática policial. Nos dois dias analisados 

identificou-se um total de oito matérias que possuem algum tipo de violação de direito, 

com o primeiro dia apresentando sete e no segundo apenas uma. As matérias relatam, 

principalmente, as tentativas de homicídio, os assassinatos e os acidentes que aconteceram 

na capital Rio Branco e em alguns municípios do estado do Acre. 

Chama a atenção a forma incisiva e indiscreta, até mesmo imprudente, com que a 

equipe do programa exibe e identifica os personagens dos fatos, mostrando rostos e não se 

preocupando em respeitar a privacidade das pessoas. Nota-se também a falta de zelo por 

parte dos profissionais para com a divulgação de informações, publicando aspectos que 

não acrescentam nada para a ocorrência que está sendo noticiada. Não há um processo de 

filtragem, o que denota certa apelação na notícia, como se alguns detalhes desnecessários 
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só estivessem ali para preencher espaço e ganhar alguns segundos. 

No discurso narrativo não é abordada nenhuma conduta que viole os direitos que 

tratam de alguma característica como faixa etária, classe social ou orientação sexual. No 

entanto, quando se trata de proteção à imagem, os direitos são violados indiretamente. As 

violações mais encontradas foram: exposição indevida de pessoa: exibiu-se as vítimas em 

condições inadequadas e com divulgação de informações que podem prejudicá-las 

futuramente; exposição indevida de família: mostrou-se o local de moradia e até mesmo as 

pessoas e os familiares das vítimas que ali estavam, mesmo elas optando por não conceder 

qualquer tipo de entrevista; e violação do direito ao silêncio: algumas pessoas se negaram 

a dar declaração sobre o fato ocorrido e tiveram sua imagem veiculada sem seu 

consentimento. 

Nas violações detectadas nas narrativas, as legislações infringidas com relação à 

Legislação Nacional, ou aos instrumentos legais brasileiros, foram: arts. 1º, inciso III, e 5º, 

inciso X, da Constituição Federal de 1988; art. 28, item 12, alínea ―b‖, do Regulamento 

dos Serviços de Radiodifusão; e art. 186 do Código Civil Brasileiro.  

No âmbito Multilateral, ou seja, as legislações de acordos internacionais sobre 

direitos humanos e que complementam a legislação brasileira, infringiu-se: art. 1º, inciso I, 

art. 5º, art. 11, incisos I e II, e art. 17 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 

arts. 11 e 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos; e art. 9º da Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 

E na Autorregulação, que serve para nortear e orientar o profissional no processo de 

execução do seu trabalho, contrariou-se: art. 4º, art. 6º, incisos I, VIII, X e XI, art. 7º, 

incisos IV e V, art. 8º, art. 9º, art. 10, art. 11, inciso II, e art. 12, inciso II, do Código de 

Ética dos Jornalistas Brasileiros; e art. 12 da Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que 

regula a liberdade de manifestação de pensamento e de informação. 

As narrativas comumente exibidas no programa nesses dias em que se realizou a 

análise das matérias tinham pautas como roubo, assassinato, tentativa de homicídio, 

queimadas, declarações do secretário de segurança pública, apreensão de armamento, 

acidentes, entre outras que foram apresentadas. As fontes entrevistadas são normalmente 

policiais e/ou pessoas que estão presentes no momento do ocorrido. É comum entrevistar 

também fontes institucionais para amenizar os acontecimentos, principalmente em casos 

que envolvem a segurança pública, com o intuito de sanar possíveis dúvidas da população.  

Nas narrativas observadas não foram mencionados quaisquer tipos de leis, 

estatísticas, políticas públicas ou direitos humanos, havendo poucas vezes em que se 
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menciona dados com a adequada apuração, como, por exemplo, o apresentador falar sobre 

o aumento da violência na cidade ou cuidados que os cidadãos devem ter sem informar de 

onde esses dados foram retirados; assim, eles tendem a não ter peso e credibilidade. 

Percebe-se que os apontamentos das possíveis causas dos problemas são feitos baseados 

em um discurso narrativo de senso comum, sem sugestão de soluções reais. Poucas vezes 

são apontadas possíveis soluções para os problemas vigentes, como acabar com a 

corrupção ou a desigualdade social existente no país. 

Em determinado momento o apresentador do programa diz que o governo do Estado 

afirma ter deixado um legado, mas que esse legado é de ―corpos empilhados e um 

cemitério de pessoas jovens mortas‖. Em outro momento ele comenta a declaração a 

respeito do percentual de vacinação contra poliomielite ter diminuído e afirma, sem citar 

fontes, que os casos de tuberculose estão aumentando. O apresentador do programa 

afirma, sem nenhuma apuração, que as pessoas só gostam de ―fazer menino‖, mas depois 

não querem cuidar dos filhos e da saúde deles, por isso o número de crianças vacinadas 

têm caído, afirmando também que os presídios do país não recuperam as pessoas, mas que 

são na verdade ―faculdades do crime‖. 

O programa tem um total de quatro intervalos, com duração de cerca de quatro 

minutos cada. Dentro da programação do noticiário há pausas para anúncios publicitários 

feitos de forma direta pelo apresentador. Com o jargão ―hora de faturar o leite das 

crianças‖, os anúncios feitos nos dias observados são, basicamente, os mesmos. As 

propagandas apresentadas foram das empresas e informes: Araújo Mix Atacado, TV 

Digital, Recol Farma, Bento Pneus, Móveis Gazin e Bolos da Fazenda, variando somente 

a ordem de exibição. 

Por se tratar de um programa que tem como temática principal os casos policiais, 

várias narrativas tendem a ser interessantes para o estudo de violações de direitos na 

mídia. Contudo, algumas destacam-se mais do que outras, como a reportagem realizada ao 

vivo e veiculada no dia 2 de julho, não possuía uma chamada e foi exibida logo após a fala 

do apresentador. A narrativa é sobre um homicídio que ocorreu no mesmo dia da exibição, 

de um homem em sua residência. Durante a reportagem são exibidos elementos que não 

necessariamente são de interesse público, como, por exemplo, a fachada da casa da vítima, 

o rastro de sangue que deixou no chão antes de conseguir chegar à casa, - como pode ser 

observado na Figura 1 - onde faleceu, além da imagem das costas da esposa da vítima que 

antes havia se negado a dar entrevista. 
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Figura 1 - Repórter mostrando o rastro de sangue deixado por vítima de homicídio. Fonte: Captura de tela 

da reportagem veiculada ao Gazeta Alerta, dia 31/05/2019 

Em uma das reportagens do dia 3 de julho, com a chamada ―Homem morre em 

tiroteio no bairro Ivete Vargas‖, como mostra a Figura 2, pode-se observar o uso da 

imagem da pessoa morta, o que causa impacto no telespectador. O uso de imagens com 

caráter mórbido, de pessoas feridas ou até mesmo mortas, junto ao discurso do repórter ou 

do apresentador, tende a incitar ou a aumentar o medo da população, percebendo-se isso 

através da leitura das precauções que os cidadãos/telespectadores devem ter ao sair de 

casa, como realizada no programa do dia 3 de julho, por exemplo. 

 

Figura 2 - Veiculação de imagem de caráter mórbido com vítima ferida e ensanguentada. Fonte: Captura de 

tela da reportagem veiculada ao Gazeta Alerta, dia 31/05/2019 
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Nas narrativas desses dois dias observados sempre há o relato do nome completo das 

vítimas e dos suspeitos, o uso de imagens de pessoas feridas ou ensanguentadas, das 

vítimas chegando ao hospital para receber tratamento, das fachadas das casas onde 

ocorreram alguns crimes, como tentativas de homicídios, e dos rostos dos familiares. Isso 

demonstra uma falta de preocupação com a segurança das vítimas e as consequências que 

elas podem enfrentar futuramente, trazendo também impacto ao espectador ao fazer uso 

desses elementos de caráter mórbido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que a ética e as legislações na área do jornalismo servem para 

possibilitar a adequada execução da práxis profissional e, associando-se teoria com a 

prática e a vivência cotidiana, têm-se o fazer jornalismo ―ideal‖ e de qualidade, 

considerando que o profissional deve realizar seu trabalho buscando expor a verdade com 

a devida averiguação dos fatos. 

  Contudo, os programas sensacionalistas são polêmicos e passíveis de violar 

diversos direitos dos indivíduos nas notícias que são veiculadas, tendo em vista que a 

principal característica desses programas é a espetacularização dos fatos. A cobertura 

jornalística da editoria policial, com o seu crescente desenvolvimento, é a que mais pode-

se analisar para fazer um levantamento sobre violação de direitos na mídia.   

Assim, o acompanhamento realizado nesses dois dias e as observações feitas servem 

para ilustrar e nortear discussões a respeito de violações de direitos na mídia trazendo para 

a realidade regional, não focando apenas no âmbito legislativo, mas também no quesito 

ético, entendendo como ambos se complementam e servem para estudar e compreender a 

prática jornalística. 

REFERÊNCIAS 

ANTONIOLI, Maria Elisabete. Ética e formação do jornalista. In: LIBERAL, Márcia 

Mello Costa. (org). A ética a serviço da comunicação. São Paulo: Altamira Educacional, 

2009. 

BRASIL. Decreto nº 52.795, de 31 de Outubro de 1963. Aprova o Regulamento dos 

Serviços de Radiodifusão. Brasília, DF, 1963. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/D52795compilado.htm>. Acesso 

em 15 julho 2018, às 11:58. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC 

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC 

 

108 
 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 

em 15 de julho 2018, às 12:01. 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF, 

2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em 15 

julho 2018, às 12:13. 

CHRISTOFOLETTI, Rogério. Ética no Jornalismo. São Paulo: Contexto, 2008. 

FEDERAÇÃO NACIOAL DOS JORNALISTAS. Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros. Disponível em:<http://fenaj.org.br/wp-

content/uploads/2016/08/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros-1.pdf>. Acesso em 

15 julho 2018, às 12:18. 

KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus, 1997. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Paris, 1948. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em 15 julho 2018, às 12:23. 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. San José, 1969. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em 

15 julho 2018, às 12:26. 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem. Bogotá, 1948. Disponível em: 

<http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em 15 

julho 2018, às 12:30. 

SOUZA, Eraldo. SANDES, Wilson. Jornalismo político em tempos de eleições. 

Disponível em: < http://midietica.blogspot.com/2012/06/jornalismo-politico-em-tempos-

de.html>. Acesso em 28 maio 2019, às 16:46. 

TÓFOLI, Luciane. Ética no Jornalismo. Petrópolis: Vozes, 2008. 

VARJÃO, Suzana. Violações de direitos na mídia brasileira: ferramenta prática para 

identificar violações de direitos no campo da comunicação de massa. Brasília, DF: ANDI, 

2015. 80p. (Guia de monitoramento de violações de direitos; v. 1). 

 

 

 

 

 

 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC 

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC 

 

109 
 

 

ROCK, FANZINE E AMÉM! MEMÓRIA E IDENTIDADE NO VÍDEO ZA.DOC 

ACRE 

Giselle Xavier d‘Ávila Lucena
16

 

 

RESUMO 
―...Não morreu... A Zadoque acabou, mas está na nossa mente‖. Este é um dos trechos 

presentes no vídeo-documentário ZA.DOC Acre, que apresenta um conjunto de relatos de 

ex-membros da Comunidade Zadoque, em Rio Branco. Igreja underground, fundada em 

São Paulo no final dos anos 1990, existiu no Acre no período de 2001 a 2005, e reuniu um 

público com estilo musical e estética marcantes: roqueiros, metaleiros e punks. O 

documentário foi produzido por Romeu Kleber da Silva, missionário, em uma passagem 

de 15 dias em Rio Branco, em 2018. Ele filmou os personagens num jeito clássico: o 

entrevistado sentado em frente à câmera responde a um roteiro de perguntas realizadas 

pelo diretor. Para fechar o produto, Romeu fez uma edição alternando os relatos entre 

fotos, vídeos da época, imagens de recortes de jornais impressos, fanzine e conteúdos 

telejornalísticos. O resultado, um documentário dividido em quatro partes de cerca de 30 

minutos cada, está disponível no Youtube. Os convidados revisitam um lugar que, no 

passado, foi envolto de polêmicas e controvérsia: a igreja preta do Tucumã, bairro onde 

esteve sua sede mais duradoura na cidade. Os relatos de experiências pessoais, inundados 

de marcas de conflitos e superação, possibilitam reflexões acerca dos conceitos de 

Memória e Identidade, além das dinâmicas peculiares da cultura de uma tribo ―urbana 

alternativa‖. Para este estudo, serão utilizados como referenciais teóricos principais Stuart 

Hall (2006), Michael Pollak (1992), JUNGBLUT (2007), entre outros.  

Palavras-chaves: Identidade; memória; tribos urbanas; jovens evangélicos; Comunidade 

Zadoque Acre.  

 

DO COMEÇO  

 

Rio Branco – Acre, novembro de 2018. Romeu Kleber da Silva chega à capital do 

Acre, vindo de Lyon, a terceira maior cidade da França. Acreano, mora naquele país há 

três anos, com sua esposa, Cariele da Silva. Ele, que começou o curso de História na 

Universidade Federal do Acre – UFAC, mas não terminou, carrega a consciência sobre a 

importância da memória para a história e identidade de um lugar e de um grupo. O 

interesse em fazer um documentário sobre a extinta Comunidade Zadoque (FIGURAS 1 e 

2) já era antigo e se fortaleceu durante suas vivências na ONG missionária Jovens Com 

Uma Missão – JOCUM, no Chile, onde desenvolveu habilidades com vídeo e fotografia. 

Entre idas e vindas a Rio Branco, Romeu decidiu pegar uma câmera emprestada e, mesmo 

sem microfone ou equipamentos de iluminação, deu prosseguimento à ideia. Articulou 

contatos e lançou o convite aos amigos. Listou 20 perguntas que nortearam um bate papo 

                                             
16 Vinculada ao grupo Mídias, Imaginário e Representação – Uma cartografia das Amazônias (MIRCA).  
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informal e descontraído entre personagens e diretor. Ao longo de duas semanas, ele visitou 

os antigos membros em suas casas, locais de trabalho ou os recebeu no MH – Estúdio, um 

estúdio de dois ex-integrantes.  

 
FIGURA 1 – Logomarca da Comunidade Zadoque 

Fonte: ZADOQUE ACRE.BLOGSPOT, 2019 

 

 
FIGURA 2 – Prédio da Comunidade Zadoque, no Tucumã  

FONTE: In the mission, 2019 

 

No dia 14 de março de 2019, estava lançado o primeiro episódio do ZA.DOC. Até 

o dia 21 daquele mês, foram disponibilizados, separadamente, entre dois e três dias, todos 

os outros quatro. O ZA.DOC Acre apresenta, em aproximadamente duas horas, um 

conjunto de relatos de ex-membros da Comunidade Zadoque, em Rio Branco. Igreja 

underground, evangélica, fundada em São Paulo no final dos anos 1990, existiu no Acre 

no período de 2001 a 2005, e reunia um público com estilo musical ligado ao heavy metal 

e estética visual marcantes: andavam de preto, eram cabeludos, tatuados e usavam 

piercing.   

 
APERTA O PLAY!  

 

A identidade pode ser entendida como uma imagem, construída ao longo da vida, 

que projetamos sobre nós para nós mesmos e para os outros. Esta construção, de acordo 
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com Pollak (1992), acontece a partir de três elementos: unidade física e pertencimento a 

um grupo; continuidade dentro do tempo; e coerência. Tais elementos favorecem o 

sentimento de se estar protegido e incluído dentro de fronteiras, sejam geográficas ou 

simbólicas, compartilhando a vida em sociedade, onde as diferenças são unificadas e 

moldadas em narrativas coerentes. Para a manutenção destes elementos, temos a memória, 

que assim como a identidade, possui o aspecto de ser forjada no contínuo 

compartilhamento de interações com a sociedade: precisa-se da presença do Outro como 

uma testemunha para aquilo que se viveu.  

 

Se assimilamos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os outros, 

há um elemento dessas definições que necessariamente escapa ao indivíduo e, 

por extensão, ao grupo, e este elemento, obviamente, é o Outro. Ninguém pode 

construir uma auto-imagem isenta de mudança, de negociação, de transfornação 

em função dos outros. A construção da identidade é um fenômeno que se produz 

em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 

admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta 

com outros. (POLLAK, 1992, p. 204) 

 

O cenário pós-moderno, marcado pelo enfraquecimento das estruturas familiares, 

pela falta de referências e autoridades, do consumo exacerbado, da defesa de liberdades 

individuais, da ampla circulação de pessoas e bens culturais, estimula as mais diversas 

formas de existência, de expressão e de sentimentos. O sujeito, antes dispondo de uma 

identidade unificada e de memórias enquadradas e situadas conforme lógicas do estado-

nação, torna-se ―fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas‖ (HALL, 2006, p. 12).  

As identidades tornam-se provisórias. Um mundo aparentemente mais livre, 

respeitoso e amável e, no entanto, tão ambíguo e confuso. Conforme Lipovetsky e Serroy 

(2011), mesmo dispondo de mais imagens, referências e elementos de identificações para 

construímos nossa existência, vários aspectos da vida - profissionais, afetivos, religiosos, 

entre outros – estão fragilizados, o que oportuniza a sensação de isolamento e insegurança 

interior. ―Quanto mais o indivíduo é livre e senhor de si, mais aparece vulnerável, frágil, 

desarmado internamente‖ (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 55). 

Ainda neste cenário, temos, por outro lado, a organização de comunidades, 

movimentos e grupos de representação que se organizam em torno de estilos, padrões de 

consumo, sentidos e valores em comuns, onde são criados vínculos e noções espaciais e 

simbólicas para a manutenção da identidade e da memória.  

 

“ESSE POVO É CRENTE MESMO?”  
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 A igreja existe e realiza suas atividades inserida em um contexto cultural. As 

transformações culturais e políticas ocorridas a partir dos anos 1970, impactam também o 

meio evangélico. Além disso, a expansão do número de evangélicos afeta as formas de 

relacionamentos entre eles e a sociedade. ―O rebanho evangélico vem crescendo de modo 

extraordinário e acelerado no Brasil. (...) tal crescimento vem ocorrendo 

concomitantemente com uma ampla transformação na conduta e no modo de ser dos 

evangélicos‖ (JUNGBLUT, 2007, p. 144). Neste quadro, localizamos movimentos 

direcionados à juventude, movimentos que podemos chamar como ―tribos urbanas 

evangélicas‖. Para Cunha (2004), as tribos urbanas evangélicas são uma marca do 

fenômeno urbano das últimas décadas e podem ser divididas em dois grupos: um que 

compartilha de práticas existentes fora da igreja; e outro, vinculados às igrejas alternativas. 

Ela explica:  

 
O primeiro grupo compõe-se de pessoas que compartilham práticas como o 

esporte (surfistas, atletas), a expressão artística (artistas e admiradores da 

música, da pintura, do teatro, da dança), a vida alternativa (ecologistas, punks, 

rastafáris). Surgem assim grupos como os ‗roqueiros de Cristo‘, os ‗surfistas de 

Cristo‘, os ‗atletas de Cristo‘ (...) que buscam formas próprias de viver a 

religião, de acordo com o seu repertório e práticas (...). As tribos evangélicas do 

segundo tipo foram as igrejas ou ministérios alternativos, voltados 

especialmente para pessoas entre 25 e 45 anos. Um deles é o Bola de Neve (...). 

Nessas congregações, os cultos são caracterizados pela informalidade, com 

linguagem marcada por gírias, com ―louvores‖ em ritmo de rock e reggae. 

(CUNHA, 2004, p. 230) 

 

 Podemos inserir aí, no primeiro grupo, movimentos motoclubistas e grupos 

artísticos. São movimentos e grupos compostos por pessoas que compartilham de uma 

mesma fé cristã, porém, são de igrejas diferentes, mas se reúnem em torno de um hobby 

ou atividade social externa à igreja. Ao segundo grupo, podemos inserir a Comunidade 

Gólgota, a Crash Church (esta que surgiu após o fechamento da Comunidade Zadoque). 

São igrejas que realizam as atividades e seguem uma agenda comuns às igrejas (cultos, 

células, estudo bíblico etc.), no entanto, com uma performance (estilo de vestimentas, 

música, decoração) diferenciada. Na Figura 3, vemos a imagem de um culto da Bola de 

Neve Church
17

, igreja direcionada a surfistas e praticantes de esportes radicais. O púlpito é 

montado com uma prancha e louvor, na maioria das vezes, é caracterizado pelo reggae. Já 

na Figura 4, reparamos um flyer de divulgação de um culto da família na Comunidade 

                                             
17  A Bola de Neve Church possui filial em Rio Branco, no Acre, na Rua Isaura Parente, na Estação 

Experimental, próximo ao conjunto Manoel Julião.  
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Gólgota, igreja que reúne metaleiros. 

 
FIGURA 3 – Bola de Neve Church. 

Fonte: BOLA DE NEVE CHURCH OFICIAL, 2019 

 

FIGURA 4 

 
FIGURA 4 – Flyer de divulgação 

FONTE: COMUNIDADE GÓLGOTA, 2019. 

  

Segundo Cardoso (2011), datam do final dos anos 1970, os registros de atividades 

cristãs no meio hippie e ―as primeiras comunidades de fiéis e de ações proselitistas 

direcionadas aos novos estilos juvenis floresceram já nos anos 1980 na região Sudeste, 

todavia, o movimento só atingirá ‗maturidade‘ no início dos anos 2000‖ (CARDOSO, 

2011, p. 14). A música, neste contexto, tem lugar de destaque, sendo elemento central de 

atividades de diferentes grupos. A partir da década de 1970, temos, por exemplo, a 

explosão do movimento punk que, conforme Jungblut (2007), citando Abramo (1994), 

influenciou fortemente o surgimento de comunidades juvenis estetizadas.  

Tratava-se de tribos que elegiam ―a música como elemento centralizador de suas 

atividades e da elaboração de suas identidades‖, algo que, segundo a autora, 

requer ―um imenso investimento na construção de um estilo de aparecimento 

(modo de vestir, expressão facial, postura de corpo e gesticulação) como 
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sinalizador de sua localização e visão de mundo‖ (Abramo 1994:46). 

(JUNGBLUT, 2007, p. 158) 

 

As expressões das tribos undergrounds evangélicas são permeadas por diferentes 

aspectos que evidenciam disputas e afirmações identitárias. O rock, por muito tempo 

associado a algo profano e exaltado através da máxima que diz ―sexo, drogas e 

rock‘n‘roll‖, demanda uma ―adulteração semântica‖, conforme Jungblut (2007), quando 

tem seus elementos apropriados e inseridos ao meio cristão. Entram em confronto padrões 

estéticos e valores morais. Neste sentido, os evangélicos: 

 
...precisam agir esteticamente sintonizados com o repertório de onde retiram o 

material identitário a ser utilizado em suas identificações e, simultaneamente, 

precisam estar harmonizados com crenças e os padrões de moralidade próprios 

ao cristianismo evangélico que professam (JUNGBLUT, 2007, p. 154). 

 

Essas apropriações não se dão tranquilamente. Entram em cena as disputas e os 

confrontos identitários, sejam individuais ou coletivos. Causou impacto e revolta, por 

exemplo, a conversão de roqueiros famosos, como a de Rodolfo Abrantes, ex-líder da 

banda Os Raimundos. Na época do Orkut, foi criada a comunidade ―Rodolfo, por favor, 

volte pras drogas!!! Nem Deus te merece assim!!!‖ (JUNGBLUT, 2007). Também 

podemos citar outros artistas como Alice Cooper, Dave Mustaine (vocalista do Megadeth) 

e Nicko McBrian (baterista do Iron Maiden).  

Conforme Jungblut (2007), com a ―explosão de comunidades estéticas juvenis no 

meio urbano contemporâneo‖ (p. 159), popularizou o estilo de vida underground. Este 

ambiente simbólico se tornou então como um ―parque de diversões‖ desradicalizado, 

sendo atravessado e habitado por jovens ―normais‖, ―conservadores‖ ou ―pouco 

alternativos‖ como os straightedges, os ―punks de butique‖ e os evangélicos. Por um lado, 

o meio underground evangélico é desqualificado pelo meio não-evangélico, ao mesmo 

tempo em que este evangélico não é bem visto, também, por uma parte do próprio meio 

cristão. ―Para muitos desses crentes, o rock é algo escancaradamente demoníaco e o 

envolvimento com essa música é algo com que não querem compactuar, pois temem a 

degeneração moral dos jovens de suas igrejas‖ (JUNGBLUT, 2007, p. 148).  

Em Rio Branco, capital do Acre, uma igreja ―diferente‖ chamou atenção dos 

moradores do Conjunto Tucumã, no início dos anos 2000, e não se privou disso. Era a 

Comunidade Zadoque, que existiu até 2005. Mesmo tendo um curto período, a lembrança 

de ―uma igreja preta do Tucumã‖ parece ainda estar presente no imaginário de muitos rio-

branquenses.  
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A IGREJA PRETA DO TUCUMÃ 

 
Todo mundo ouviu falar em Zadoque, quem era cristão na época, o pessoal da 

cidade, dizia: ―ah, aquele bando de maluco, de preto, que anda todo junto, de 

mochila nas costas, de cabelão e pulseira...‖ (Ramon Mendonça, PARTE 1, 

24‘57)18  

 

O documentário ―ZA.DOC Acre‖, disponível no Youtube, no canal In The 

Mission, mantido pelo casal de missionários Romeu e Cariele da Silva, conta um pouco a 

respeito da igreja da vertente que podemos classificar no grupo das ―Tribos Urbanas 

Evangélicas‖, voltada a um público alternativo/underground.   

O documentário é dividido em quatro partes. Ao todo, são 10 entrevistados que 

compartilham suas memórias e perspectivas. Juntos, os relatos constroem uma versão 

sobre como comunidade foi implantada em Rio Branco, como os membros se conheceram 

e se aproximaram. Os entrevistados relembram experiências marcantes, contam histórias 

engraçadas, se emocionam. O material é composto, além dos depoimentos, de imagens de 

recortes de jornais, de reportagens telejornalísticas feitas na época, de vídeos de cultos e 

festivais, além de fotografias dos encontros e confraternizações do grupo (FIGURAS 5 e 

6).  

FIGURA 5 – Amigos. 

Fonte: IN THE MISSON – ZA.DOC Acre – 2ª Parte 

 

                                             
18 O documentário é dividido em quatro partes e todas elas estão disponíveis no canal In the Mission, no 

Youtube, no link <https://www.youtube.com/channel/UCe9eAyyum-XQKzIv5R4YFGg>. Por questões 

práticas, os depoimentos aqui transcritos serão identificados com o nome do autor do depoimento, qual parte 

do documentário e o tempo em que aparece.  

https://www.youtube.com/channel/UCe9eAyyum-XQKzIv5R4YFGg
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FIGURA 6 – Amigos.  

Fonte: IN THE MISSON – ZA.DOC Acre – 2ª Parte 

 

Logo nos primeiros minutos, a ideia do rock como algo do mal já é citado no texto 

de uma reprodução de uma reportagem telejornalística. ―Por muito tempo o rock foi 

intitulado como ‗só a ver com o capeta‘ ou esse tipo de papo, e nós entendemos que 

combina muito falar do poder de Deus, a libertação e o poder de restaurar vidas com o 

som pesado, com o heavy metal, punk rock‖ (2:30‘).  

Inicialmente, algumas daquelas pessoas se reuniam apenas para ouvir música e 

conversar sobre grupos de heavy metal. Uma ou outra já fazia parte de alguma igreja, onde 

havia poucas e tímidas iniciativas para reunião de algum grupo ―diferente‖. Mas foi a 

partir de uma reportagem na TV (esta que citamos anteriormente) que se iniciou um 

movimento para a implantação da Zadoque em Rio Branco. ―Muitos jovens têm vontade 

de ter uma vida cristã, mas há muitas barreiras que dificultam, então a gente oferece isso: 

ter uma vida cristã e aceitá-los como são‖, contou João Bosco (PARTE 1, 14‘50) em 

entrevista para Allan Rick.  

Em seus primeiros meses, as reuniões aconteceram no piso superior da Cristal 

Academia, no Centro da cidade de Rio Branco, próximo ao Colégio Meta I. Depois, a 

Zadoque foi para o Conjunto Tucumã. Amigos foram convidando uns aos outros e a 

comunidade foi se firmando. ―Eu me lembro que o Max, o Fofucho, ele começou a ir pras 

reuniões. Até que num sábado, ele me convidou pra ir, só que era pra um culto de 

domingo, e aí, sempre fui amigo dele e não contei conversa, eu fui‖ (Arthur Cavalcante, 

31‘58, PARTE 1). O aparecimento de uma igreja pintada de preto, onde seus membros se 

vestiam de preto e ouviam som pesado, logo gerou estranhamento: ―O policial veio 

querendo saber explicação e já querendo me levar para a delegacia e eu perguntei pra ele 

onde diz na constituição que preto é símbolo de marginalismo‖ (Paulo Henrique, Parte 1, 
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22‘37)
19

. (FIGURA 7). 

FIGURA 7 – Paulo  Henrique Alves Ramalho, um dos fundadores da Zadoque no Acre 

Fonte: IN THE MISSON – ZA.DOC Acre – 2ª Parte 

 

FIGURA 8 – Ramon, um dos participantes 

Fonte: IN THE MISSON – ZA.DOC Acre –1ª Parte 

 

Eles gostavam de rock, gostavam de ter banda e queriam uma caminhada seguindo 

o evangelho. ―...foi a primeira vez que eu senti que estou no lugar certo pra mim e me 

senti à vontade‖, contou Ramon (FIGURA 8), a respeito de um festival de música que 

participou ligado à igreja (PARTE I, 7:10). A música, aliás, parece permear boa parte das 

histórias contadas no documentário. A igreja parecia atrair, sobretudo, músicos. ―Entrava 

na igreja e já chamava alguém pra montar uma banda e começou uma febre de montar 

banda. Então, tinha muita banda naquela época‖ (Max Dean, Parte 2, 1‘32). São 

comentados sobre grupos musicais que os influenciaram, louvores inesquecíveis que 

inspiraram e as bandas que existiram na época: Zebulom, Tadmor, Survive, Pseudo Caos, 

Metal Live, Zadrack, Heavy Cavalry, Dead Flowers (FIGURA 9), Soldier, Nova Banda, 

são algumas citadas. Os aspectos ligados à música e organização de shows e eventos 

parecem, enfim, trazer um diferencial para a Zadoque: 

 

                                             
19 Paulo Henrique Alves Ramalho foi um dos lideres e fundadores da Comunidade Zadoque no Acre. 
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...nós fazíamos os eventos que davam mais gente, eram mais organizados e que 

lotavam as quadras. E a gente teve que conquistar esse espaço, e o espaço foi 

conquistado com muito suor, muito sacrifício (...) A galera teve que aceitar, teve 

que engolir, na verdade. Porque os eventos da Zadoque eram muitos 

organizados, e essa organização era a marca registrada. A partir daí, os eventos 

da Zadoque que, em tese, sempre foram de metal, ficaram conhecidos na cidade, 

tiveram impacto muito grande (Arthur Cavalcante, Parte 2, 3‘29) 

 

FIGURA 9 – Banda Dead Flowers. 
Fonte: IN THE MISSON – ZA.DOC Acre – 3ª Parte 

 

Tais questões que envolvem o movimento musical gospel, underground, são 

objetos recorrentes de estudos em diferentes áreas, como as ciências sociais, história, 

geografia, entre outros. Conforme Jungblut (2007), o movimento underground evangélico 

vive um desafio duplo para expressar sua identidade, pois se deparam ―em dois fronts 

distintos: entre os seus pares evangélicos, com quem não compartilham os padrões 

estéticos e comportamentais, e entre aqueles que habitam o universo underground 

mundano, com quem não compartilham a crença religiosa‖ (JUNGBLUT, 2007, p. 157).  

 
Figura 10 – Arthur Cavalcante. 

Fonte: IN THE MISSON – ZA.DOC Acre – 1ª Parte 

 

Em Rio Branco, tais ambiguidades, confrontos e conflitos entre o movimento 

undergrounds/alternativos não-cristãos não tardaram a acontecer. Paulo comenta, por 

exemplo, a questão de que o ―pessoal do rock‖, teoricamente, propõe à sociedade uma 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC 

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC 

 

119 
 

postura diferenciada em relação à abertura ao que quebra os padrões, no entanto, eles 

próprios colocam padrões e não aceitam os que, mesmo sendo roqueiros, pensam diferente 

deles. ―A gente era perseguido pelos de fora e pela igreja também, que não concordava de 

forma alguma com o estilo que a gente fazia‖ (Paulo Henrique, Parte 1, 17‘38). Havia, 

portanto, um conflito entre os que se julgavam ―roqueiros tradicionais, de raiz‖ e os 

roqueiros da Zadoque. E, ainda, os da Zadoque ainda enfrentavam rejeição da própria 

igreja.  

A música, porém, ao mesmo tempo que podia ser objeto de divergência, era 

também o que oportunizava os encontros e a união. ―Num primeiro impacto tinha o 

preconceito, mas pelas boas apresentações a galera começava a curtir o som e ai ou 

queriam conhecer um pouco mais a respeito da banda, a respeito dos caras‖ (Arthur 

Cavalcante, PARTE 2, 11‘55) (FIGURA 10). Heavy metal, power metal, punk, hardcore, 

horror punk, skate, gótico, headbanger, piercing, tatuagem piercing, tatuagem, roupas 

largas, olho pintado, moicano. Dos estilos musicais aos modos de se vestir, todos são 

elementos comentados no vídeo.  

 
Quando eu entrei na Zadoque, eu andava de skate, e tinha um jeito skatetista. Na 

Zadoque, a gente aprendeu tanto com Deus, e também sobre o ser underground, 

lá a gente foi vendo as tribos, como eram as tribos urbanas, começamos a saber 

quem era punk, gótico, headbanger, e começamos a definir a galera que você 

mais se identificava (Jefferson Conde, Parte 2, 17‘55, PARTE  2).  

 

 Os depoimentos também revelam histórias engraçadas, conflitos dentro e fora da 

igreja, as divergências de ideias, percepções acerca de radicalismo, momentos em que as 

pessoas começaram a se distanciar. O vídeo também comenta sobre os fanzines 

produzidos por uma das integrantes, Desirée Galeotti, com informações sobre bandas, 

festivais e eventos em geral. Eram publicações artesanais, produzidas manualmente e 

distribuídas de forma gratuita, com textos, fotos e desenhos feitos pelos próprios membros 

da Zadoque.  

Os membros contam também sobre eventos marcantes. Uma das integrantes 

entrevistas, Priscilla Lowin, contou sobre seu casamento, quando casou vestida de preto, 

em estilo gótico. ―Teve gente que se pudesse me exorcizar, com certeza teria tentado‖ 

(14‘37, PARTE 2). Eles comentam sobre suas funções dentro da igreja e ministérios 

existentes na época: de oração, teatro, assistência social, evangelismo, entre outros. Mas, o 

grande destaque é a ênfase à música e a união e parceria vivida pelos jovens.  

 

Igual fala no livro de Atos: ‗E eles estavam juntos em comunhão, de casa em 

casa e no repartir do pão‘.  Era assim como eu me sentia.  A Zadoque era 
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comunhão. A Zadoque não era uma reunião que eu ia num determinado dia da 

semana, numa determinada hora. A Zadoque era o que eu vivia, era meu estilo 

de vida, eu acordava e tudo o que eu fazia era em prol do ministério‖ (Ramon 

Mendonça, PARTE 4, 25‘20) 

 

DO FIM  

 

A identidade expressa a organização social de um grupo. Ao mesmo tempo em que 

sustenta, ela é resultado de ideias, valores e concepções de mundo. Assim como a 

memória, a identidade pode representar um sentimento fugidio, que demanda afirmação e 

luta em sua defesa. Vive-se, afinal, no dinamismo da vida social, vulnerável às relações 

interpessoais, diante reinterpretações, mudanças, disputas e rivalidades. A memória, como 

uma ferramenta para a identidade, é confrontada pelo tempo: aquele que lembra já não é 

mais aquele que viveu. Nas dinâmicas do lembrar e esquecer, encontram-se os 

mecanismos de poder, de interesses, de desejos conscientes ou inconscientes, projeções, 

expectativas e as diferentes percepções da realidade. A memória, assim como a identidade, 

é terreno fértil para um sem fim de argumentações e análises.   

O trabalho aqui apresentado relaciona temas, de modo inicial, a serem propostos 

em um projeto de pesquisa de doutorado que tem como alvo igrejas alternativas cristãs. O 

―alternativas‖, aqui, ainda se apresenta de modo mal-resolvido. Daí que se chama também 

―undergrounds‖ ou ―tribos urbanas evangélicas‖. A proposta é entender dinâmicas 

culturais e circuitos comunicativos presentes em igrejas e movimentos cristãos 

alternativos/undergrounds. Como exemplo destes ministérios, podemos citar: Bola de 

Neve Church, existente no Brasil desde 1999, com foco um surfistas e praticantes de 

esportes radicais; a Crash Church Underground Ministry, surgida no Brasil, em 2006, para 

o público metaleiro; e o Moto Clube ―Cristãos do Asfalto‖, também do Brasil, fundado em 

2006. Há ainda, o ministério Bible For The Nations, que tem o propósito de ―levar a 

palavra de Deus a todo tipo de pessoa‖ e por isso, desenha bíblias para diferentes 

coletivos, como a Biker Bible (para motociclistas) e a Metal Bible (para metaleiros). Uma 

das questões que motivam este enfoque, está ligada ao fato de que muitas pessoas sentem 

vontade de conhecer sobre Jesus e a Bíblia, porém, não se identificam com a cultura da 

igreja. 

Neste período desta busca, foi divulgado o documentário ZA.DOC Acre, que se 

apresentou como um caminho inicial. O material expõe uma parte da história, para além 

de uma igreja, de uma comunidade. História de um grupo que se articulou em um 

propósito comum. Fala-se em união, busca e engajamento. São relatos individuais que, ao 
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todo, se completam, se complementam e formam o coletivo. Relatos que demonstram 

sentimentos de amizade, comunhão e dedicação dos jovens ao compartilhamento de 

mesma fé, não livres de conflitos internos e desacordos. É recorrente, no documentário, a 

ideia também de que muitos dos erros cometidos na época se deram pela imaturidade dos 

jovens, mas o tom predominante é de afirmação, orgulho e saudade do vivido.  

O grupo mostrou que é possível apresentar e conhecer Jesus Cristo e a religião 

evangélica, tida, por um lado, como tão careta, por meio algo tão ―descolado‖, como o 

rock‘n‘roll. Nesse sentido, é interessante pontuar as ambiguidades entre os 

comportamentos estéticos e morais.  Por um lado, tem-se a identificação com uma 

performance estética, ligada ao modo de se vestir e das músicas que se gosta de ouvir. 

Isso, inspirado com o que há ―no mundo‖. Ao mesmo tempo, recusa-se os valores morais 

existente neste bojo e se propõe a moral da ideologia cristã. Desenha-se um conflito, 

portanto, pois falamos sobre estar na contramão de um sistema que, por sua vez, também 

está na contramão de um outro sistema.  

Interessante pensar numa geografia que é desenhada, conforme os depoimentos e 

também de acordo com as imagens que aparecem: a Praça da Revolução, o Bar Flutuante, 

o Sborba, a Igreja Batista da Floresta e o movimento White Metal Force
20

; a Igreja 

Quadrangular da Isaura Parente, os movimentos Caverna de Davi, na Sobral, entre outros.  

Figura 11 – Banda Survive no Festival Castanheira. 

Fonte: IN THE MISSON – ZA.DOC Acre – 3ª Parte 

 

Como o diretor nos contou, o documentário resultou de um trabalho desenvolvido 

com muitas limitações de tempo e equipamento, ou seja, underground mesmo. Assim é 

também a memória: sujeita ao tempo. Um documentário como este, reaviva imagem 

armazenadas nos guetos da mente e se coloca como um respiro esperançoso às narrativas 

tão fluídas da identidade pós-moderna. A memória dos indivíduos é também a memória de 

                                             
20

 Este movimento também é lembrado, no vídeo, como White Metal Attack. 
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um grupo, e também de uma cidade.  
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UM CRIME DE IMPRENSA: UMA ANÁLISE DO LIVRO ESCOLA BASE: 
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IMPRENSA BRASILEIRA, DE EMÍLIO COUTINHO 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar as condutas adotadas pelos jornalistas que 

cobriram o mais conhecido erro da imprensa brasileira, o caso Escola Base. A pesquisa 

parte da hipótese de que uma série de erros corriqueiros decorrentes do modelo comercial 

de jornalismo foi a causa dos problemas da cobertura em questão. Para sustentar tal 

hipótese, analisa-se o livro Escola Base: onde e como estão os protagonistas do maior 

crime da imprensa brasileira, de Emílio Coutinho (2016), cujo autor era estudante de 

jornalismo à época da escrita. Por meio da comparação da cobertura realizada em 1994, 

quando ocorreu o caso, e da elaborada por Coutinho para o livro, compreende-se que o 

jornalismo-mercadoria têm consequências na construção da notícia como produto final. 

A metodologia usada é a análise de conteúdo, por isso foram definidas as seguintes 

categorias: verdade no jornalismo, apuração jornalística, hipervalorização de versões de 

fontes oficiais, consequências das narrativas construídas pela imprensa e a perspectiva de 

um estudante de jornalismo. O aporte teórico é formado por Christofoletti (2008), Tófoli 

(2008), Bucci (2000), Marshall (2001), 

Medina (1988), Pena (2015), entre outros. 

Palavras-chave: Análise de conteúdo; Ética jornalística; Escola Base; Jornalismo- 

mercadoria. 

 

INTRODUÇÃO 

O caso Escola Base é, talvez, o mais conhecido erro cometido pela imprensa 

brasileira. Ele teve início no dia 28 de março de 1994, a partir de uma denúncia feita por 

mães de duas crianças que estudavam na escola, Cléa Parente de Carvalho e Lúcia Eiko 

Tanoue Chang. A denúncia dava conta de que os menores haviam sido vítimas de 

violência sexual e os donos da Escola de Educação Infantil Base, o casal Icushiro 

Shimada e Maria Aparecida Shimada, estariam envolvidos no crime que destruiu a 

reputação da escola localizada em São Paulo, no bairro da Aclimação. As denúncias 

surgiram após as mães afirmarem ter percebido comportamentos estranhos por parte das 

crianças que tinham apenas quatro anos de idade à época. 

 

                                             
21 Estudante do 8º período do curso de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade Federal do Acre. 

Bolsista PIBIC/CNpq no projeto Jornalismo e ética: um estudo sobre crimes de imprensa. E-mail: 

araujojaine7@gmail.com 
22 Orientadora do trabalho. Professora do curso de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade. 

mailto:araujojaine7@gmail.com
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Além desse, outros dois casais também foram acusados de participação: a 

professora Paula Milhin Alvarenga, sócia de Aparecida Shimada, e seu esposo e 

motorista da kombi da escola em que supostamente aconteciam orgias sexuais com as 

crianças, Maurício Monteiro de Alvarenga; e Saulo da Costa Nunes e Mara Cristina da 

França Nunes, pais de um dos alunos do estabelecimento e donos da casa onde as 

crianças eram supostamente violentadas, segundo as denúncias. 

Vale ressaltar que o inquérito do caso passou pela mão de quatro delegados 

diferentes: o primeiro, Antônio Primante, era plantonista na noite em que as denúncias 

foram feitas, mas teve uma atuação breve no caso. Ele encaminhou as duas crianças 

supostamente violentadas ao Instituto Médico legal (IML) para a realização de exame de 

corpo de delito, solicitou o mandado de busca e apreensão na casa de Saulo e Mara 

Nunes, para onde se dirigiu acompanhado pelas mães das crianças. Além da casa, a 

escola também passou por revista, mas nenhuma prova foi encontrada. 

Depois de Primante, Edélcio Lemos se tornou o responsável pelo inquérito. 

Principal fonte adotada pelos jornalistas, ele espetacularizou o caso Escola Base, e 

quando o caso ainda estava sob sua responsabilidade, Saulo e Mara Nunes foram presos. 

Três dias depois, o casal foi solto por falta de provas. Após ficar evidente seu 

posicionamento pouco profissional, Lemos foi afastado do caso. Porém, o estrago já 

estava feito, pois a imprensa havia supervalorizado sua versão dos fatos. 

Os últimos delegados que assumiram as investigações foram Gérson de Carvalho 

e Jorge Carrasco. Após haver uma considerável diminuição da espetacularização do caso 

com a atuação deles, no dia 11 de abril de 1994, após uma denúncia anônima, a casa do 

norte-americano Richard Pedicini foi revistada e uma nova página se escreveu: o gringo, 

como ficou conhecido no caso, era a peça de ligação internacional do suposto esquema 

de pedofilia. Ele ficou preso durante nove dias até Gérson de Carvalho ir a público dizer 

que ele não tinha ligação com a escola. Os delegados arquivaram o inquérito não tendo 

encontrado provas mesmo após uma minuciosa investigação. 

Essa pesquisa se propõe a investigar quais as causas da sequência de erros de 

imprensa no caso Escola Base. Pressupõe-se que a forma como se faz jornalismo 

interfere diretamente no resultado das matérias, ou seja, a sequência de ações que levou 

os profissionais aos erros faz parte da rotina de quem segue este ofício. Nesse sentido, é 

feita análise de conteúdo da obra Escola Base: onde e como estão os protagonistas do 

maior crime da imprensa brasileira (2016), de Emílio Coutinho, buscando traçar um 
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contraponto entre a apuração feita em 1994 e a feita em 2016 para a escrita do livro para 

compreender as diferenças entre os dois processos. 

A análise de conteúdo é uma metodologia popularizada por Laurence Bardin em 

1977. Esse tipo de estudo é dividido em três etapas: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados obtidos. A primeira fase é quando se reúne o material a fim de 

conhecê-lo e definir quais serão os indicadores utilizados para a análise. Esta etapa é 

subdividida em outras, quais sejam: leitura flutuante, primeiro contato com os textos, 

serve para reconhecimento mais geral do material que será estudado; definição do corpus 

de análise; elaboração de hipóteses e objetivos do trabalho; o último passo é a definição 

dos indicadores que servirão de base para a análise do corpus. A exploração do material é 

a ―administração sistemática das decisões tomadas‖ (BARDIN, 1977, p.101). Nessa 

etapa, o pesquisador faz o recorte do texto em unidades de registro, trechos que se 

referem ao mesmo assunto ou que têm conteúdo semântico semelhante. Por fim, o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação compreende a aplicação de alguma 

teoria para análise do corpus selecionado. 

No que diz respeito à definição das categorias de análise, a pesquisa aborda 

alguns aspectos específicos da profissão: verdade no jornalismo, apuração, 

hipervalorização de versões de fontes oficiais, consequências das narrativas construídas 

pela imprensa e a perspectiva de um estudante de jornalismo. Para entender o jornalismo 

como mercadoria, utilizam-se como aporte teórico textos de Marshall (2001) e Medina 

(1988). Em se tratando especificamente da ética na prática do jornalismo, são estudados 

Christofoletti (2008), Tófoli (2008), Bucci (2000), entre outros. 

Para a escrita do livro analisado, o autor faz o caminho inverso ao dos jornalistas 

que cobriram o caso em 1994, esforça-se na tarefa de conversar com todos os envolvidos 

no caso: os sete acusados, as mães que acusavam, os delegados e o repórter Valmir 

Salaro, responsável pela matéria que foi ao ar no Jornal Nacional sem a versão dos 

acusados. Supõe-se que todo esse esforço em busca da ética jornalística se deve ao fato 

de que Coutinho era ainda um estudante de jornalismo à época da apuração e redação do 

livro que é, na verdade, seu trabalho de conclusão de curso. Essa condição o levou a 

adotar comportamentos pautados por uma visão que muitas vezes se perde quando o 

jornalista já está inserido no mercado de trabalho, como aconteceu com os profissionais 

que cobriram o caso Escola Base. 
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VERDADE NO JORNALISMO 

O 4º artigo do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros afirma: ―o compromisso 

fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos‖ (FENAJ, 2007). Cabe 

refletir, então, sobre qual é o conceito de verdade para o jornalismo. Conforme Tófoli 

(2008), ―diferentemente de outras áreas, ela está condicionada por uma série de 

fatores, o que pode ser depreendido através da forma como são produzidas as notícias, 

principal elemento do jornalismo‖ (TÓFOLI, 2008, p.28). Usando outras palavras, em 

jornalismo, a verdade não é um conceito fechado em si mesmo, ela é uma construção 

que existe a partir de uma visão específica que, por sua vez, é influenciada por 

diversos elementos como a linha editorial do veículo, o enquadramento da pauta, a 

escolha das fontes, tudo isso permeado pelos interesses de quem faz jornalismo e de 

quem é o dono do veículo. 

Sendo assim, compreende-se que, por mais que existam esforços na busca por 

objetividade e neutralidade, o principal produto do jornalismo, as notícias, não é livre 

da influência de todos os profissionais que estão envolvidos em sua produção. Para a 

autora, ―a noticiabilidade está diretamente relacionada com os processos de rotinização 

e padronização das práticas produtivas‖ (TÓFOLI, 2008, p.33). Isso se deve ao fato de 

as organizações jornalísticas serem, também, empreendimentos que precisam gerar 

lucro. Sem essa padronização de rotinas e estabelecimento de critérios seria impossível 

lidar com o jornalismo sob a perspectiva de negócio rentável. 

Essa visão que enquadra o jornalismo como produto também é partilhada por 

Bucci (2000) que, por sua vez, defende que as questões éticas em jornalismo estão 

inseridas dentro de um mercado que engloba as empresas de comunicação e, por este 

motivo, as discussões éticas devem estar voltadas também aos patrões, donos de 

veículos e não apenas aos jornalistas, já que 

os piores problemas da imprensa brasileira são problemas construídos no 

interior das empresas de comunicação por forças e interesses que 

ultrapassam os domínios de uma redação e nada têm a ver com os 

interesses legítimos de seus telespectadores, leitores, ouvintes‖ (BUCCI, 

2000, p.32). 

 

Ainda nesse sentido, Medina (1988) entende a notícia como um elemento que 

não foge ao complexo mercantil. Dessa forma, a autora dialoga com Marshall (2001), 
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de acordo com quem a cultura estetizada organiza as empresas jornalísticas em 

―unidades de produção e processamento capitalista‖ (MARSHALL, 2001, p.3). Assim, 

elas ficam submetidas à lógica de mercado, visando audiência e, consequentemente, 

lucro. Essa nova estética faz com que o modo de funcionamento do mercado seja 

inserido na imprensa, no modo de trabalhar a informação, construir notícias, fazer 

jornalismo: ―a imprensa passa, consequentemente, a falar a linguagem do capital‖ 

(MARSHALL, 2001, p.3). 

Para que a informação se transforme em notícia, o nível de noticiabilidade 

dela é observado. A noticiabilidade é o conjunto de critérios e técnicas que possibilita 

a escolha de uns fatos em detrimento de outros, visto que todos os dias chegam aos 

veículos inúmeros acontecimentos que podem ou não serem transformados em notícia 

(WOLF, 2003). Aqui é importante observar que as informações são transformadas em 

notícias, a partir da interferência de jornalistas (ALTHEIDE, 1976, apud WOLF, 

2003). Assim, compreende-se que a utilização desses critérios é fundamental para que 

a rotinização e padronização da produção de notícias sejam realizadas (WOLF, 2003). 

Como complemento à noticiabilidade, o autor ressalta a existência dos valores/notícia, 

―regras práticas que abrangem um corpus de conhecimentos profissionais que, 

implicitamente, e, muitas vezes, explicitamente, explicam e guiam os procedimentos 

operativos redatoriais" (WOLF, 2003, p.85). Nesse sentido, os valores/notícia 

compreendem todo o processo de produção das notícias, desde a pauta até a 

apresentação final do produto. 

Bucci (2003) considera a redação como um núcleo encarregado de pensar. 

Assim, a existência de uma redação composta por vários jornalistas configura um fator 

fundamental na busca por uma produção de notícias menos problemática, já que é um 

espaço aberto para discussões dos assuntos, das pautas e, por fim, das matérias. Um 

ponto interessante na cobertura do caso Escola Base é a postura adotada pelo jornal 

Diário Popular. Único veículo de imprensa que acompanhou a revista feita pela 

polícia na escola decidiu silenciar após o repórter Antônio Carlos Silveira dos Santos 

perceber contradições no caso e conversar com o editor de polícia, Paulo Breitenvieser, 

e com o diretor do jornal, Jorge Miranda Jordão, que optaram por não publicar nada 

até a apresentação de provas (COUTINHO, 2016). 
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Esse episódio confirma a importância de se ter uma redação onde os 

profissionais de jornalismo estão dispostos a dialogar sobre os conteúdos que podem 

ser transformados em notícias. Desse modo, compreende-se a figura do editor como 

importante neste processo. Segundo Medina, o editor ―é o sujeito ‗bem informado‘, 

sensível à demanda, que antevê a oportunidade de determinadas coberturas, que sabe 

selecionar as informações ‗essenciais‘ que o repórter traz, que sugere perguntas e, 

acima de tudo, que angula a matéria‖ (MEDINA, 1988, p.79). A autora conclui que é o 

editor 

quem regula a relação oferta-demanda, considerando os interesses da empresa e as 

características do público do veículo. Desse modo, destaca-se a teoria do gatekeeper, 

que ressalta o poder de decisão do próprio jornalista sobre o que deve ou não passar 

adiante e tornar-se notícia (PENA, 2015). 

Mesmo entendendo que ―a verdade no jornalismo é relativa, condicionada, mitificada e 

útil aos interesses dos veículos e dos próprios profissionais‖ (TÓFOLI, 2008, p.38), 

defende-se que é fundamental que o jornalista busque aproximações àquilo que se 

convencionou chamar de verdade no senso comum. Isto só é possível quando existe 

uma tentativa constante de ouvir os vários lados da história, não se autocensurar nem 

censurar a outros. Tais condutas não foram seguidas pelos profissionais envolvidos no 

caso Escola Base, o que resultou no mais conhecido crime da imprensa brasileira. 

 
HIPERVALORIZAÇÃO DE FONTES OFICIAIS 

 

Um dos elementos sem o qual é impossível produzir qualquer conteúdo 

jornalístico são as fontes: ―pessoas, entidades, instituições que têm algo a dizer ou a 

demonstrar que interesse à coletividade, ao jornalista, à empresa onde ou para quem 

ele trabalha‖ (TÓFOLI, 2008, p.51). Porém, é importante compreender e levar em 

conta que fontes não são isentas. Pelo contrário, elas podem querer ―dizer ou não, 

demonstrar ou omitir, algo que interesse à sociedade, a ela própria [a fonte], ou à 

empresa/instituição/entidade onde ou para quem ela trabalha, ou ao jornalista ou à 

empresa para qual ou na qual ele trabalha‖ (TÓFOLI, 2008, p.51). 

A autora mostra que, apesar da palavra ―fonte‖ não ser utilizada no Código de 

Ética dos Jornalistas, esse é um tema que pode ser apreendido no artigo 2º do 
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documento que define que a divulgação da informação deve ser precisa e correta. Em 

complemento, o artigo 4º do mesmo Código diz que ―o compromisso fundamental do 

jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu 

trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação‖. Compreende-se que a 

relação fonte-jornalista é uma via de mão dupla, ao passo em que jornalistas devem 

divulgar as versões apresentadas pelas fontes e estas, por sua vez, devem sempre dizer 

a verdade. É, portanto, uma relação marcada por trocas, de modo que 

a fonte tem a informação; o jornalista tem a capacidade de torná-la 

pública, de transformá-la em notícia; a fonte quer fazer parte da agenda 

pública, divulgando temas que são do seu interesse, o jornalista quer 

informação exclusiva, que o coloque ou o veículo de comunicação no qual 

trabalha na agenda de interesses [...] (TÓFOLI, 2008, p.53) 

 

A complexidade decorrente dessa relação exige alguns cuidados éticos. Dentre 

eles, um ponto bastante destacado por Tófoli (2008) é a questão da abertura exclusiva  

de espaço para as versões de fontes oficiais. Tal atitude por parte de jornalistas é 

problemática, pois, como já mencionado, todas as fontes possuem interesses, sejam 

eles próprios ou vinculados à instituição da qual ela faz parte. Por mais preparadas e 

profissionais que sejam, fontes oficiais não fogem a essa regra. Ademais, o que se 

espera do jornalista é que ele dê o mesmo tratamento aos mais variados tipos de fonte. 

Esse é um cuidado ético primordial da profissão. 

No caso Escola Base, esse cuidado foi esquecido. Conforme Coutinho (2016), 

o receio de que o caso não fosse devidamente investigado fez com que as mães que 

denunciavam recorressem à Rede Globo de São Paulo. Uma equipe comandada por 

Valmir Salaro, principal repórter de polícia do canal, foi designada para a cobertura 

daquilo que ―não era apenas um furo jornalístico, mas uma bomba‖ (COUTINHO, 

2016, p.20). Assim, uma matéria sem a versão dos acusados foi ao ar no Jornal 

Nacional do dia 29 de março de 1994. 

Para Coutinho (2016), a influência de Edélcio Lemos, delegado responsável 

pelas investigações do caso Escola Base na maior parte do tempo em que as 

investigações ainda estavam em curso, na espetacularização das denúncias é inegável. 

Em um dos momentos em que fora questionado sobre a falta de provas, ele disse que o 

próprio inquérito era a prova. Vale destacar que ―um inquérito policial é o 

procedimento no qual se investiga uma acusação à procura de provas do delito, 
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portanto, a sua simples instauração não pode ser considerada prova nenhuma para 

condenação‖ (COUTINHO, 2016, p.22). 

Entrando no jogo do delegado, que devia zelar pela presunção da inocência dos 

acusados, os jornalistas acabaram cometendo um dos principais crimes de imprensa: o 

pré-julgamento. Ele ocorre principalmente quando não há separação entre polícia e 

jornalista (CHRISTOFOLETTI, 2008). Para evitá-lo, o jornalista deve combinar dois 

procedimentos: sempre duvidar das versões oficiais, pois, ―a dúvida salvaria o 

jornalismo, afastando-o das tentações de ser tendencioso.‖ (CHRISTOFOLETTI, 

2005, p.33); e jamais deixar de ouvir a versão dos acusados: ―Registrar a outra versão 

é obrigação do jornalista, não por flexibilidade, complacência ou compaixão, mas por 

dever moral‖ (CHRISTOFOLETTI, 2005, p.36). 

Ouvir somente as versões oficiais ou tê-las como verdadeiras e inquestionáveis 

sem fazer nenhum tipo de checagem ou apuração é problemático, pois o jornalismo 

acaba assumindo a ―lógica de faroeste‖ que rege o mundo policial, segundo a qual o 

mundo está organizado de forma maniqueísta, conforme o autor. Além disso, o 

jornalista assume uma postura de disseminador de ódio, espalhando uma sensação de 

falta de justiça, o que pode levar as pessoas a uma busca por fazer justiça com as 

próprias mãos. 

Outro cuidado apontado por Christofoletti (2008) é medir distâncias. Como já 

entendido, a relação fonte-jornalista é imprescindível para o exercício da profissão. 

Mas para que a notícia seja construída do modo mais ético possível, é necessário que 

se mantenha o devido distanciamento: ―o jornalista deve estar próximo da fonte o 

bastante para extrair o que interessa e distante o suficiente para não se confundir com a 

notícia‖ (CHRISTOFOLETTI, 2008, p.41). Compreende-se, então, que o jornalista 

deve definir a distância da fonte com muita cautela, bem como alimentar certa 

desconfiança das informações passadas por ela. Além da constante dúvida, o jornalista 

deve exercitar a apuração e a checagem de informações que lhe são passadas pelas 

fontes. Caso contrário, ele se torna mero transmissor das versões que interessam àquela 

fonte. 

 

APURAÇÃO JORNALÍSTICA 
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Uma das premissas do exercício do jornalismo é apurar os fatos. Nada mais do 

que buscar, checar, investigar e confrontar versões apresentadas por fontes. A apuração 

pode, então, ser entendida como a base do jornalismo porque não há como buscar a 

verdade no relato dos fatos sem apurar. Não há como fazer jornalismo ―sem sujar as 

mãos‖ (CHRISTOFOLETTI, 2008, p.42). A execução desse processo deve ser 

constante na vida dos profissionais que optam por este ofício. 

É importante compreender que ―poder implica responsabilidade‖ 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p.17). Por meio de seu trabalho, o jornalista tem poder de 

reforçar imaginários e construir representações acerca daqueles que são expostos. No 

caso Escola Base, os jornalistas se apegaram à denúncia feita pelas duas mães. A 

apuração deixou a desejar, pois um laudo inconclusivo foi tido como prova de um 

crime e, a partir dele, as denúncias foram endossadas e os acusados receberam uma 

condenação social: ―O documento constatava que a vítima realmente possuía algumas 

lesões anais, entretanto, esse resultado era inconclusivo. As feridas poderiam ser 

resultado de abuso sexual, mas também poderiam ter sido ocasionadas por uma 

diarreia forte.‖ (COUTINHO, 2016, p.21) 

Os veículos de jornalismo se permitiram viver um grande mimetismo, agindo 

com ―espírito de manada‖ (CHRISTOFOLETTI, 2008, p.62), ignorando as premissas 

da profissão e não refletindo sobre o que estavam fazendo, seguiram a lógica ―Uma 

vez que a Globo denunciou, também devemos fazê-lo‖ (COUTINHO, 2016, p.20). 

Após a veiculação das denúncias no Jornal Nacional sem a versão dos acusados, os 

demais veículos passaram a divulgar todo novo desdobramento do fato, mesmo que só 

com a versão do delegado enquanto fonte oficial. Assim, os jornalistas deixaram de 

lado a reflexão, ocasionando a falta de polifonia – já que não havia espaço para a 

versão dos acusados – e o declínio da veracidade da informação – pois apenas 

reproduziam as versões já existentes sem nenhum tipo de apuração ou checagem. 

Tanto a falta de polifonia quando o declínio da veracidade são consequências 

apontadas por Tófoli (2008) quando se deixam de lado os cuidados éticos. 

No que diz respeito à reflexão sobre o mimetismo cometido pelos veículos de 

jornalismo que cobriram o caso, destaca-se a ação do jornalista Florestan Fernandes 

Júnior, à época vinculado à TV Cultura, que foi convidado pelos acusados a publicar a 

versão deles sobre o caso – acompanhado por Chico Verani, da rádio Jovem Pan, e 
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pela repórter Regina Terraz, de O Estado de São Paulo. Somente a partir da publicação 

dessa entrevista, o delegado Edélcio Lemos começou a ser questionado pela imprensa 

sobre a veracidade das acusações e tanto a cobertura jornalística quanto o próprio caso 

tomou outro rumo com a substituição do delegado. Porém, já era tarde demais. Além 

disso, outro problema se originou dessa falta de polifonia e apuração: o 

sensacionalismo. Com o passar dos dias, manchetes como ―motel na escolinha do 

sexo‖, publicada no jornal Notícias Populares no dia 31 de março de 1994; ―Perua 

escolar carregava as crianças para a orgia‖, estampada no mesmo dia na Folha da 

Tarde; e ―Uma escola de horrores‖ publicada dias depois na Veja se tornaram comuns. 

 

 CONSEQUÊNCIAS DAS NARRATIVAS PRODUZIDAS PELA IMPRENSA 

 

Os erros da imprensa não se isolam em si mesmos. Pelo contrário, 

desencadeiam um efeito cascata que muitas vezes transforma a vida dos envolvidos. 

No caso Escola Base, sete pessoas foram acusadas e condenadas socialmente. 

Passando a divulgar todas as denúncias sobre o caso, os jornais assumiram uma 

postura de denuncismo, deixando de lado a responsabilidade social que deve ser 

inerente à profissão do jornalista. A escola foi depredada, assim como a casa de Paula 

Milhin e Maurício Alvarenga. Além do que os donos da Escola Base tiveram que se 

esconder para preservar suas vidas (COUTINHO, 2016). 

A partir disso, depreende-se que tudo aquilo que é feito pelos jornalistas 

enquanto profissionais tem implicações nas vidas das pessoas, por isso devem existir 

os cuidados éticos. Os dilemas – situações em que as alternativas parecem igualmente 

defensáveis e legítimas – sempre existirão, segundo Christofoletti (2008), e é por isso 

que os profissionais de jornalismo devem fazer uso de constante reflexão, discutindo 

entre si e buscando atender aos princípios éticos da profissão da melhor forma 

possível. 

Como consequência da abertura para o denuncismo somada à veiculação 

exaustiva da versão oficial, a do delegado responsável pelo caso, os sete acusados 

passaram pelo que o autor chama de morte social, já que jamais tiveram suas vidas 

normalizadas após a divulgação do caso: ―A maior perversidade de erros desse tipo é a 

impossibilidade de serem revertidos‖ (CHRISTOFOLETTI, 2009, p.19). 
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As vidas de Ayres, Aparecida, Maurício, Paula, Saulo, Mara e Richard foram 

totalmente transformadas no pior sentido possível. Doenças psicológicas e físicas, 

sonhos profissionais arruinados, reputações manchadas e famílias desestruturadas 

foram as consequências palpáveis que confirmam o que Christofoletti (2008) diz sobre 

o mito ―ética é uma coisa abstrata‖. Para o autor, ―a ética pode não ser concreta, mas as 

consequências de uma decisão ética repercutem no plano material‖. 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p.19) 

As consequências sofridas pelos acusados, mesmo após o inquérito ter sido 

arquivado devido à falta de provas, comprovam o peso da responsabilidade social 

inerente à profissão de jornalista. A cobertura problemática, que deu espaço à estória 

cheia de lacunas apresentada pelas mães que denunciavam e endossada pelas falas do 

delegado responsável pelo caso, fez com que as vidas dos sete acusados tivessem 

mudanças de grande impacto levando-os a uma condenação social que acarretou 

diversos problemas tanto de saúde quanto de ordem psicológica, econômica e até 

moral. 

Prova disso é que mesmo depois de vinte e um anos do escândalo que 

envolvia a Escola Base, Coutinho (2016) diz ter tido dificuldades para conversar sobre 

o assunto, já que este revela muito receio por parte dos moradores que vivem próximos 

à casa que antes pertencia a Maurício Alvarenga e Paula Milhin: 

Passadas duas décadas, o ambiente ainda é de medo, insegurança e 

desconfiança. Apesar de conversarem comigo, os vizinhos sequer abriam a 

porta de suas residências. Em uma das casas tive que entrevistar a dona 

através de um buraco que existia no portão. A maioria das conversas foi 

feita aos sussurros, como se estivéssemos falando de um assunto proibido. 

(COUTINHO, 2016, p.29) 

 

O jornalista, que se considera uma ―testemunha das consequências que uma 

informação mal apurada pode trazer para a vida de uma família‖ (COUTINHO, 2016, 

p.30), diz ter percebido que ―todos os vizinhos manifestaram não acreditar na plena 

inocência dos Alvarenga. E houve quem tivesse certeza de que o casal era culpado‖ 

(COUTINHO, 2016, p.29). Além disso, ressalta que todos os vizinhos entrevistados 

afirmaram que ficaram sabendo sobre o caso por meio da televisão. 

O medo de falar sobre o assunto também foi percebido nas proximidades do 

local onde ficava a escolinha. Mas os moradores desse local acreditavam na inocência 

do casal Shimada, além do que têm ciência da responsabilidade da imprensa no que diz 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

134 
 

respeito às proporções que o caso tomou (COUTINHO, 2016). Isso fica evidente na 

fala de dona Tereza, 60 anos, moradora do local, que aconselhou o então estudante de 

jornalismo Emílio Coutinho: ―Sempre diga a verdade! Não faça parte da Imprensa 

Marrom que só quer saber de sensacionalismo!‖ (COUTINHO, 2016, p.35) 

Ao entrevistar Paula Milhin, prima e sócia de Aparecida Shimada, Coutinho 

descobriu que ela demitiu-se de um emprego que havia conseguido nos Correios, após 

ser acusada de roubo. Em outra ocasião, enquanto tentava ajudar uma amiga a vender 

um restaurante, foi xingada, perdendo a comissão que a ajudaria a quitar dívidas. Paula 

conclui que o caso Escola Base se deu devido a uma sequência de erros da polícia e da 

imprensa. Um dos erros dos jornalistas apontados por ela foi a divulgação de seu 

endereço: ―Mesmo que eu fosse a pedófila que diziam que eu era, acredito que eles não 

tinham o direito de publicar o nosso endereço residencial‖ (COUTINHO, 2016, p.51). 

Além das perdas materiais, um medo se sobressaía: o de perder a própria vida. 

Com a exposição e o exagero adotado pelos jornalistas, os acusados passaram a 

receber inúmeras ameaças. O que mais ofende Paula é o fato de a imprensa não ter 

aberto para a retratação o mesmo espaço que abriu para as acusações: ―Depois que se 

comprovou que as acusações eram falsas, deviam ter perguntado: ‗mas o que eles 

perderam? Vamos ressarcir para eles terem uma segunda chance‘‖ (COUTINHO, 

2016, p.52). Como decorrência do caso, ela acumula doenças físicas e psicológicas. 

Antes de ser acusado de fazer parte da rede de pedofilia, Richard Pedicini, o 

gringo, trabalhava com raspadinhas premiadas e estava tendo grande retorno com isso. 

Com o escândalo, teve de largar o negócio, pois ―tem certas coisas que você não pode 

fazer depois de ser preso e sua imagem ser exposta na televisão de forma negativa‖ 

(COUTINHO, 2016, p.64). Essa fala de Pedicini mostra que ele tem uma visão 

semelhante à de Paula. Por ele, o caso Escola Base também é visto como a soma de 

erros da polícia e da imprensa. Richard Pedicini entende que imprensa usa dois pesos e 

duas medidas a depender de quem é a fonte: 

É absolutamente assimétrico o interesse de comprovar a acusação, e 

quando a acusação não é comprovada a intenção é sair de fininho. A 

coragem de enfrentar um preso algemado não é a mesma para enfrentar 

um delegado armado. O interesse na boa informação não existe. O 

interesse é na acusação. (COUTINHO, 2016, p.68) 
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Assim, como Paula e Maurício, Saulo e Mara também se divorciaram depois 

do caso. À época, foram prestar depoimento voluntariamente, mas acabaram presos. 

Saulo conta que foi ameaçado de morte várias vezes já no primeiro dia em que ficou 

em uma cela separado da esposa, pois os detentos viram sua imagem nos telejornais. 

Mas, infelizmente, as ameaças não ficaram restritas à prisão: 

Poxa, eu tinha uma vida normal, não tinha feito nada, de repente as 

pessoas queriam me matar. Tudo por causa de uma mentira, uma 

informação que não foi checada e na qual as pessoas acreditaram e já 

saíram detonando. Nós corremos risco de vida. A gente saía na rua e o 

pessoal queria matar a gente. (COUTINHO, 2016, p.78) 

 

Saulo discerne que os erros de imprensa no que diz respeito à falta de 

checagem são comuns até hoje. Apesar de todo o trauma decorrente da cobertura 

jornalística do caso, ele entende que o trabalho dos jornalistas é necessário, embora 

reconheça ser difícil reverter os discursos forjados pela imprensa, ―[...] pois apesar de 

se falar muito sobre ética e justiça, a imprensa ainda hoje vive desse sensacionalismo 

sem ponderar as consequências.‖ (COUTINHO, 2016, p.80) 

 
A PERSPECTIVA DE UM ESTUDANTE DE JORNALISMO 

 

Em diversos trechos do livro fica evidente a preocupação de Emílio Coutinho 

em não repetir os mesmos erros que os colegas jornalistas cometeram ao cobrir o caso 

Escola Base em 1994. Conforme Christofoletti (2005), o cuidado é entendido em 

jornalismo como uma orientação de caráter técnico que está diretamente ligada a uma 

conduta ética. Em outras palavras, a ética jornalística deve ser expressa em atitudes, 

em condutas que fazem parte da rotina profissional. Essa constante preocupação é 

demonstrada desde o início na conduta adotada por Coutinho. Quando consegue 

marcar uma entrevista com Paula Milhin, o autor demonstra que sentiu insegurança 

com  relação à concretização da conversa, mas isso não o desanimou: 

A sensação era de alegria por ela ter aceitado conversar sobre o caso e 

também desconfiança, pois eu não tinha certeza se ela realmente estava 

interessada em recordar aquele pesadelo, e se o endereço que havia me 

passado era real. Mas eu não tinha outra escolha a não ser acreditar nela e 

comparecer pontualmente no local e hora combinados. (COUTINHO, 

2016, p.39) 

 

O então estudante de jornalismo era motivado pela construção de um panorama 

da vida dos envolvidos no caso, acusadores e acusados, vinte anos depois. Isso incluía 
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as mães que acusaram. A aproximação das duas, de Clea Parente e de Lúcia Eiko 

Tanoue, se deu por meio de rede social, assim como no caso de Richard Pedicini. De 

forma peculiar, Coutinho desenvolveu estratégias para construir uma relação amigável 

com a primeira mãe: ―Com receio de ser bloqueado logo de cara, tentei me aproximar 

dela, comentei alguns posts que apareciam na minha timeline e recebi alguns likes dela 

em troca‖ (COUTINHO, 2016, p.86). Depois de todo o cuidado, Clea Parente acabou 

negando a entrevista ao perceber que se tratava do caso Escola Base, o qual ela negou 

conhecer. Depois da negativa, Coutinho partiu para a segunda mãe. Após descobrir seu 

endereço, marcou uma entrevista com Lúcia Tanoue que afirmou que o caso repercute 

negativamente até hoje e que, em decorrência disso, ela toma remédios. A entrevista 

aconteceria no dia seguinte, mas a mulher não o recebeu. 

O que se observa é que, diferentemente dos jornalistas que cobriram o caso 

Escola Base, Coutinho teve muito cuidado e esforço para apurar em profundidade e 

entrevistar todos os envolvidos. Ao tentar entrevistar Maurício Alvarenga, o motorista 

da kombi, Coutinho recebe um ―não‖ e, apesar do desapontamento por não conseguir a 

versão, faz uma reflexão importante tendo ciência de que cumpriu seu papel: 

Poderia ter montado campana na porta da casa dele e aguardado. Poderia 

ter tentado subir no muro do vizinho para tirar uma foto. Enfim, muita 

coisa poderia ser feita, mas acredito que neste trabalho, em que exatamente 

escrevo sobre as consequências da imprensa sensacionalista, praticar esse 

tipo de jornalismo abutre seria contradizer os meus princípios enquanto 

jornalista. (COUTINHO, 2016, p.102-103) 

 

Segundo os relatos do livro, a fonte mais difícil de contatar foi o delegado 

Edélcio Lemos. Coutinho demorou semanas para conseguir contato com ele que, assim 

como Jorge Carrasco e Mara Nunes, não quis ceder entrevista. Coutinho entrevistou o 

único jornalista que assumiu ter tido responsabilidade sobre os erros de imprensa na 

cobertura do caso. Valmir Salaro diz ter aprendido a ―não confiar em ninguém durante 

uma reportagem‖ (COUTINHO, 2016, p.122). Como o casal Shimada não estava mais 

vivo à época da escrita do livro, Coutinho conversou com a ex-nora deles que 

informou que a Rede Globo foi a única instituição que pagou indenização ao casal, os 

outros veículos entraram com recurso. Ela informou também que entre a família não se 

falava sobre o caso porque, mesmo depois de anos, o assunto causava muito 

sofrimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caso Escola Base é estudado até hoje nas escolas de comunicação Brasil e 

deveria ser pedagógico em alguns aspectos. Nele, percebe-se uma sequência de 

condutas adotadas pelos jornalistas. Um dos fatores que contribuiu para a formação da 

opinião pública contra os acusados foi o fato de a imprensa ter dado ouvidos 

exclusivamente à versão oficial da polícia — baseada em um inquérito frágil que não 

comprovava as acusações. Por vezes, as fontes oficiais acabam sendo únicas nos 

processos de construção de notícias. Isso é muito comum no jornalismo policial, que 

reforça o imaginário de que a sociedade é maniqueísta: de um lado, os defensores da 

ordem e do bem, a polícia; de outro, os praticantes do mal, os suspeitos. Além de 

condenar pessoas que, por vezes, sequer foram investigadas, muito menos julgadas. 

Outro ponto problemático é a falta de apuração, fator elementar para a 

produção de todo e qualquer conteúdo jornalístico. No caso Escola Base o que se 

percebe é que os jornalistas deixaram essa prática de lado e passaram a reproduzir as 

versões oficiais da polícia sem questioná-las. Considera-se que não basta o jornalista 

ouvir o máximo de lados possíveis em cada cobertura, há ainda uma etapa posterior e 

tão importante quanto: a checagem das versões. Ela é que permitirá ao profissional do 

jornalismo investigar se as informações apresentadas pelas fontes são verdadeiras e até 

que ponto existem para defender seus interesses próprios. É um trabalho árduo, mas 

necessário na busca pelo jornalismo ético. 

O caso Escola Base ilustra bem essa sequência de erros ou de falta de cautela 

por parte dos jornalistas. Porém, compreende-se que a responsabilidade social não é 

produto apenas da boa vontade do profissional enquanto indivíduo, já que, como 

discutido no primeiro tópico deste trabalho, a produção da notícia envolve uma série 

de fatores, interesses e visões. Dessa forma, considera-se fundamental que as 

discussões e reflexões sobre a ética no fazer jornalismo sejam constantes na vida de 

todos aqueles que estão envolvidos de forma direta ou indireta na produção das 

notícias. 

Os passos adotados pelo autor do livro Escola Base: onde e como estão os 

protagonistas do maior crime da imprensa brasileira são diferentes das práticas dos 
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jornalistas que cobriram o caso. Isso pode ser compreendido a partir de uma 

perspectiva que entende que a visão de Emílio Coutinho era baseada nos cuidados 

éticos passados aos estudantes de jornalismo. Em alguns momentos chega a ser 

incômoda a forma como ele demonstra preocupação com a possível reação das fontes. 

Mas é compreensível, já que ele estava em busca de uma postura profissional contrária 

à adotada pelos colegas em 1994. 

Por fim, percebe-se que as condutas de falta de apuração e checagem, 

mimetismo midiático, hipervalorização de versões oficiais e falta de distanciamento de 

determinadas fontes continuam sendo comuns no meio jornalístico. Dito de outra 

maneira, os passos dados pelos jornalistas na produção das notícias continuam iguais. 

Além do que os conteúdos jornalísticos continuam sendo produzidos e vendidos como 

mercadorias, ou seja, o lucro continua sendo o fim dessa atividade, o que dificulta 

ainda mais algum tipo de mudança de comportamento, já que as preocupações com a 

ética são deixadas em segundo plano em detrimento da rentabilidade do negócio. 
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RESUMO 

A região amazônica é conhecida, historicamente, como lugar distante, habitada por 

povos indígenas, onde se supõe haver forte relação entre o ser humano, a fauna e a flora. 

A partir dessa premissa, é necessário compreender se essas impressões continuam sendo 

perpetuadas sobre a região ou se são pontuados outros aspectos da Amazônia e da sua 

população. Logo, o objetivo principal deste trabalho é examinar de que forma a 

Amazônia acreana é representada no blog ―Eu na Floresta: quem são e como vivem os 

povos da Amazônia‖, de autoria da jornalista Maria Fernanda Ribeiro. Para alcançar o 

objetivo é proposto um breve levantamento do que são as representações, também é 

feita uma síntese dos textos históricos que contribuíram com as primeiras 

representações sobre a região e, por fim, é feita a análise dos cinco primeiros textos do 

blog, publicados em 2016. Na análise serão observados os seguintes aspectos: 

tratamento dado à região, se como lugar distante e subdesenvolvido; se há ideias 

fantasiosas que a caracterizam como um local de dificuldades ou como um paraíso 

tropical; como a população local é apresentada; como é retratada a vida na natureza; 

além de outros conceitos ou preconceitos relacionados à Amazônia e aos povos locais 

que possam ser identificados no blog. Embasam o trabalho autores como Stuart Hall 

com estudos sobre as representações, Ana Pizarro e Priscila Freire com estudos 

relacionados à região amazônica.  

Palavras-chave: Representação; Imaginário; Amazônia; Blog Eu na Floresta. 

 

  

Entre as tantas narrativas que povoam o imaginário sobre a região amazônica e 

seus habitantes, algumas delas tratam de ressaltar aspectos relacionados à distância do 

lugar, como lugar subdesenvolvido e difícil de viver, onde há uma suposta relação das 

comunidades com a floresta, a presença quase que única dos indígenas, entre outros. 

Alguns desses são aspectos identificados logo nas primeiras narrativas dos viajantes do 

século XVI, mas que ainda são encontrados nas narrativas mais atuais.  

A partir dessa premissa, este estudo tem como finalidade examinar e entender se 

                                             
23  Este artigo é um recorte do trabalho monográfico ―‗Quem são e como vivem os povos da Amazônia‘: 

representação e imaginário no blog ‗Eu na floresta‘‖, orientado pela Profª. Drª. Francielle Maria Modesto Mendes. O 

trabalho foi aprovado em 27 de julho de 2017, no curso de Comunicação Social/Jornalismo, da Universidade Federal 

do Acre – UFAC, e está disponível na biblioteca da universidade. 
24 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade, da Universidade Federal do Acre – 

UFAC. Linha de Pesquisa: Culturas, Narrativas e Identidades Amazônicas. Bolsista do Programa de Demanda Social 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. E-mail: karolinioliveira@gmail.com. 
25 Orientadora da pesquisa.  

mailto:karolinioliveira@gmail.com
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são esses os conceitos que representam a Amazônia brasileira no século XXI ou se há 

outros aspectos que são utilizados para caracterizar a região e sua população. A pesquisa 

é tomada a partir de uma breve análise dos textos da jornalista Maria Fernanda Ribeiro, 

publicados no blog Eu na floresta: quem são e como vivem os povos da Amazônia
26

, 

disponível online desde 2016, no site do jornal Estadão. 

 O presente trabalho foi elaborado de forma a dar sequência a estudos prévios 

iniciados ainda na graduação de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade 

Federal do Acre – UFAC, entre os anos de 2014 e 2017. Na graduação, os primeiros 

estudos foram possíveis através de projetos de pesquisa que tratavam do jornalismo 

ambiental em revistas e sites produzidos no Acre
27

. Com o decorrer dos estudos, 

passou-se a investigar, além das formas de fazer o jornalismo ambiental, a forma como 

a Amazônia brasileira era descrita dentro do jornalismo acreano. Logo a temática de 

representação e imaginário passou a fazer parte dos estudos e, mesmo após os projetos 

de pesquisa encerrados, foi dada continuidade ao tema com a monografia intitulada 

―Quem são e como vivem os povos da Amazônia: representação e imaginário no blog 

Eu na Floresta‖, que veio a ser também tema de um projeto aprovado em 2019 no 

Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade, da UFAC.  

Neste artigo, os textos serão analisados de forma cronológica, sendo os cinco 

primeiros publicados no blog Eu na Floresta, no ano de 2016. Os títulos analisados são: 

―Uma floresta que me espera‖, publicado em 07 de julho; ―Oi, Amazônia, muito 

prazer‖, publicado em 13 de julho; ―A primeira terra indígena‖, publicado em 16 de 

julho; ―Uma semana com os Yawanawas‖, publicado em 25 de julho; e ―O que a 

floresta já me ensinou‖, publicado em 30 de julho. 

Autores como Stuart Hall, Priscila Freire, Ana Pizarro e Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior embasam a pesquisa. São leituras que, embora escritas em 

diferentes momentos e contextos, auxiliam no entendimento dos processos de 

construção de pensamento sobre a região da Amazônia brasileira. 

 

CONCEITOS, PRÉ-CONCEITOS, REPRESENTAÇÕES 

                                             
26 Disponível em: http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/eu-na-floresta/. Acesso em: 03 de maio de 2017. 
27

 Projetos de pesquisa: ―Jornalismo Ambiental: A construção da notícia na Revista Amazônia S/A‖ (2014 – 2015); 

―Jornalismo e Meio Ambiente - os diálogos possíveis‖ (2015 – 2016); e ―Imaginário na Amazônia: um estudo sobre 

as representações produzidas pelo jornalismo do G1/Acre‖ (2016 – 2017). 
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 Para Hall (2016), cultura e representação estão diretamente relacionadas. Para 

entender melhor como funciona a relação desses dois conceitos, é indispensável aderir à 

discussão do que é ―cultura‖. Hall (2016) trabalha com uma noção de cultura que diz ser 

um meio onde os significados e valores são compartilhados. 

Com base nisso, o teórico faz uma conexão da cultura com a linguagem, 

argumentando que essa última é o meio por onde os significados são produzidos e 

intercambiados. Logo, a linguagem faz uso dos signos e dos símbolos ―para significar 

para outros indivíduos nossos conceitos, ideias e sentimentos‖ (HALL, 2016, p.18). São 

conceitos que se referem tanto ao mundo ‗real‘, como também é capaz de fazer 

referência às coisas do imaginário, do subjetivo.  

Dessa forma, a própria linguagem é tida como um meio pelo qual é possível 

representar dentro de uma cultura, de compartilhar conceitos e ideias e sentimentos do 

‗real‘ e do subjetivo. Daí a ideia de que cultura e representação estão correlacionadas, 

uma vez que a cultura, ao ser um espaço onde são compartilhados significados e 

valores, opera por meio de um ―sistema representacional de significados‖. 

Hall (2016) expõe três teorias de representação para falar de onde vêm os 

significados. A primeira teoria trata da abordagem reflexiva: o princípio desta teoria 

acredita que a representação funciona como um espelho, que mostra o objeto tal qual ele 

é. Há também a abordagem intencional: esta abordagem, como o próprio nome diz, o 

significado é imposto, intencionado, por meio da linguagem. Por conseguinte, há a 

abordagem construtivista onde a linguagem é usada para construir sentidos e conceitos. 

Essa última é a mais utilizada pelo teórico. 

A partir dessas perspectivas de como funcionam as representações dentro de 

uma cultura, Hall (2016) levanta ainda questões do discurso, da produção de 

conhecimento, do poder, e do sujeito. O autor faz ainda reflexões que articulam 

conjuntamente aos estudos de Michael Foucault. O sujeito é tomado por Foucault como 

meio central nos processos da linguagem, além disso, para o autor em questão, o poder 

influencia o discurso e, dessa forma, a produção de conhecimento reflete sobre as 

questões de poder.  

Contudo, para Hall (2016), há muito mais a ser estudado além do que propunha 

o estudo do ―discurso‖ de Foucault, incluindo fatores materiais que podem também 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

143 
 

influenciar no processo de poder/conhecimento. Hall (2016) explica que ―para Foucault, 

a produção do conhecimento é sempre atravessada por questões de poder e do corpo; e 

isso expande enormemente o escopo do que está envolvido na representação‖ (HALL, 

2016, p.93). Porém, levando em conta toda a complexidade do tema, a pesquisa tomará 

essa parte do estudo das representações de forma mais profunda em trabalhos 

posteriores a este. 

Com um breve entendimento dos estudos de Hall (2016), entende-se que a 

representação possibilita, através da linguagem, o compartilhamento de conceitos e 

significados dentro de uma cultura. Assim, dentre os variados conceitos possíveis de 

serem compartilhados, estão também os preconceitos. Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior (2007) é um dos estudiosos das questões preconceituosas a respeito de um povo. 

Apesar da obra do estudioso em questão, intitulada Preconceito contra a origem 

geográfica e de lugar: as fronteiras da discórdia, ter uma abordagem mais específica ao 

nordeste brasileiro, há algumas reflexões do autor que podem ser aproximadas ao estudo 

sobre as representações e imaginário na Amazônia brasileira acreana. 

Albuquerque Júnior (2007) faz uso da palavra preconceito como pré-conceito, 

no sentido de serem conceitos prévios atribuídos aquele ou aquilo que pertence a um 

universo desconhecido. Para o autor, chamamos de preconceito aqueles conceitos que 

são atribuídos previamente, que ―não advém do conhecimento do outro, mas que 

nascem da hostilidade, da distância ou do desconhecimento do outro‖ 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p.10). Esse preconceito, de acordo com 

Albuquerque Júnior, parte de uma visão etnocêntrica, onde um povo considera as 

noções próprias da sua cultura para julgar as práticas culturais daquele que é diferente. 

Essa situação geralmente é acompanhada de uma sensação de superioridade e 

hostilidade em relação ao outro que está sendo julgado, que é também um modo 

etnocêntrico de ver o outro. 

Assim, é possível entender que nas relações de alteridade ao longo das histórias 

das humanidades muitos conceitos – e preconceitos – foram significados, representados 

e compartilhados através da linguagem, conforme afirma Hall (2016). Albuquerque 

Júnior (2007) explana que a partir do contato de vários povos com pensamentos 

diferentes, vários conflitos foram iniciados, acabando em divisões e guerras, tornando, 

assim, viável a criação de novos símbolos para representar as novas divisões, regiões e 
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nações, na maioria das vezes de forma etnocêntrica, onde se utilizam de parâmetros 

próprios para atribuir conceitos ao outro. 

Albuquerque Júnior (2007) esclarece que essas situações de conflito podem 

influenciar nas formas de se pensar uma região. O autor utiliza como exemplo os 

ocorridos com as colônias portuguesas, onde o dominador buscava fazer com que 

aqueles em condições de dominação seguissem padrões por eles estabelecidos, como na 

forma de se portar, por exemplo. Circunstâncias semelhantes ocorrem nos relatos sobre 

a Amazônia segundo os estudos de Ana Pizarro (2012). A autora traz em sua obra 

Amazônia: as vozes do rio: imaginário e modernização alguns relatos e crônicas das 

primeiras navegações registradas pelos europeus pela região, que findaram por incutir 

no imaginário social muitos dos conceitos que representam o que é a Amazônia.  

Uma dessas crônicas citadas por Pizarro se refere à expedição de Pedro de Urzúa 

e Lope de Aguirre. Um dos trechos de Aguirre, destacado pela pesquisadora, trata das 

dificuldades iniciais, entre outros problemas, que mais tarde marcarão toda a trajetória 

da viagem com tragédias. Segue o relato de Aguirre nos estudos de Pizarro:  

No ano de cinquenta e nove, deu o Marquês de cañete a jornada pelo rio das 

Amazonas a Pedro de Urzúa [...] e demorou para fazer os navios até o ano 

setenta na província dos Motilones, que é no Peru; e tem este nome 

Motilones porque os índios se raspam com navalha. E como muitos desses 

navios se romperam na época em que foram postos na água, talvez por ser 

chuvosa a terra onde foram construídos, fizemos balsas e, deixando cavalos e 

bens, nos lançamos rio abaixo com grande risco para nossas pessoas 

(AGUIRRE, 1927, apud PIZARRO, 2012, p.48). 

 

Nesse trecho já são visíveis alguns traços que marcam o imaginário a respeito da 

Amazônia nessas primeiras narrativas. O primeiro traço perceptível é a perpetuação do 

nome ―rio das Amazonas‖, que anteriormente foi dado por Francisco de Orellana e 

relatado pelo Frei Gaspar de Carvajal anos antes, ao se depararem com índias 

guerreiras. Outro traço que se percebe no trecho são as dificuldades encontradas que 

retratam a selvageria do rio e os riscos causados para a tripulação. Várias dessas 

nomeações europeias e as suas descrições do lugar como selvagem e perigoso são 

marcas que ainda representam a Amazônia contemporânea. 

Priscila Freire (2015) na obra Discursos sobre a Amazônia na mídia 

contextualiza as noções sobre a Amazônia contemporânea com a visão eurocêntrica dos 

europeus que estiveram na região amazônica no século XVI. Essa última visão, em 

consonância com a primeira, se refere a um modo europeu de classificar, significar, 
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conceituar, representar aquele diferente do não europeu, no caso da região amazônica 

que foi vista na maioria das vezes como lugar selvagem e exótico, com pessoas 

exóticas, estranhas, não civilizadas, entre outros.  

Essas questões conceituais também são abordadas por Freire, mas em um 

contexto diferente, que no caso são os discursos sobre a Amazônia na mídia. Por ser 

uma estudiosa no campo dos meios de comunicação, Freire ressalta que ―o conteúdo 

jornalístico é enfaticamente uma leitura da realidade social‖ (FREIRE, 2015, p.64). Essa 

afirmação, dentro do campo dos estudos da autora, pode ser explicada da seguinte 

maneira: ainda que o jornalismo proponha mostrar a notícia como realmente aconteceu, 

como na abordagem reflexiva de Hall (2016), é impossível alcançar um ―real‖ noticioso 

tal qual ele é, como na proposta jornalística de se fazer uma matéria ―transparente‖, 

livre de opiniões. Mas, o que é possível de fazer, na verdade, é uma leitura de 

determinada realidade social, entre as várias possibilidades existentes, e que considera 

ainda os contextos de cada situação. Tal situação é explicada pela autora como algo 

contrário ao dito ―transparente‖: 

O texto do jornal como narrativa é característico na maneira como descreve 

seu próprio tempo. A não-transparência, pois, pode ser entendida 

particularmente como uma leitura em determinado contexto, na medida em 

que essa característica tem sua razão de ser também em determinado tempo 

histórico (FREIRE, 2015, p.64). 

 

A partir disso, um pouco mais adiante nas reflexões da autora, ela propõe que 

sempre seja feita uma indagação a respeito de qual Amazônia estamos e estão tratando, 

tendo em vista as ―muitas abordagens, percepções, interpretações, representações, [e] 

invenções‖ narradas a respeito dela (FREIRE, 2015, p.74).  

Assim, por esta pesquisa se tratar de uma narrativa que discorre sobre a região 

com uma visão jornalística, mas às vezes também com um texto descritivo de uma 

viajante, é fundamental para o desenvolvimento desse estudo que seja considerado os 

contextos em que foram construídas as narrativas encontradas no blog Eu na floresta: 

quem são e como vivem os povos da Amazônia, da jornalista Maria Fernanda Ribeiro. 

Contudo, é fundamental entender como foram construídos os primeiros pensamentos 

sobre a região narrada pelos primeiros cronistas de viagem que chegaram à região. 

 

A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO SOBRE A AMAZÔNIA BRASILEIRA 
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 Entre as teorias sobre a povoação da região amazônica, a mais aceita é a de que 

o homem começou a vir para a América há aproximadamente 24 mil anos. 

Primeiramente, nômades vindos da Ásia, da região da Sibéria, teriam conseguido passar 

para a região quando o nível do mar baixou tanto a ponto de criar uma ponte que 

facilitaria a passagem entre uma região e outra
28

. Logo, as culturas que passaram para a 

―América‖
29

 foram se desenvolvendo na região até que no século XVI, com a expansão 

marítima dos europeus, a Amazônia começou a ser construída discursivamente, 

conforme afirma Ana Pizarro (2012).  

Portugueses, espanhóis, franceses, entre outros, fizeram expedições pelo 

território que viria a ser conhecido como Amazônia e, a partir dos relatos e crônicas 

dessas viagens, começou a se formar no imaginário dos viajantes e dos leitores os 

primeiros conceitos que representariam a região por muito tempo. Segundo Pizarro 

(2012), a Amazônia foi construída discursivamente, e é só por meio dessa construção 

que se consegue chegar a uma imagem dela. A autora escreve que ―esta região do 

imaginário é a história dos discursos que a foram erigindo, em diferentes momentos 

históricos, dos quais recebemos apenas uma visão parcial, a do dominador‖ (PIZARRO, 

2012, p. 33). Esse é um ponto importante que se relaciona aos dizeres de Albuquerque 

Júnior (2007) sobre como os pré-conceitos surgem, com uma visão 

etnocêntrica/eurocêntrica no caso da Amazônia. 

A maior parte das expedições de viagens se deu através do rio, às vezes 

adentrando pelo Pacífico, às vezes pelo Atlântico, no intuito de conquistar as ―novas 

terras‖. Três dessas expedições, dentre as mais destacadas nas significações do 

imaginário amazônico, segundo Pizarro (2012), serão citadas aqui: a expedição de 

Francisco de Orellana, com crônicas escritas pelo Frei Gaspar de Carvajal; a de Pedro 

de Urzúa que findará como a de Lope de Aguirre; e a de Pedro Teixeira, primeiro a 

subir o rio pelo lado Atlântico, embarcando, posteriormente, o espanhol jesuíta 

Cristóbal de Acuña. 

Sobre a expedição de Francisco de Orellana e Frei Gaspar de Carvajal, Ana 

                                             
28 Informações extraídas da Apostila elaborada pela Prof. Francielle Maria Modesto Mendes para a disciplina de 

Formação Econômica Social Política da Amazônia, ministrada no 1º Semestre de 2015, no curso de Comunicação 

Social/Jornalismo, na Universidade Federal do Acre – UFAC. 
29  A palavra América foi destacada entre aspas por se tratar de um signo construído discursivamente pelo 

colonizador. Entre os autores que explicam essa construção, Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007) 

contextualiza construção e a invenção da América que foi também uma homenagem ao navegador Américo 

Vespúcio, daí o nome América. 
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Pizarro (2012) relara que Orellana ouviu falar de um ―País da Canela‖. Em 1541, 

Gonzalo Pizarro desce na altura de Quito e encontra com Orellana em Colca. Frei 

Gaspar de Carvajal também embarca e escreve sobre tudo que acontece durante a 

viagem.  

Após onze meses em busca do País da Canela, com algumas dificuldades como 

carência de alimentos, picada de mosquitos e ataques de grupos indígenas, Gonzalo 

Pizarro decide voltar à Quito. Já Orellana constrói uma embarcação maior e continua o 

trajeto pelo rio. Porém, a busca a partir desse ponto seria outra, sustentada pelo 

―imaginário mítico dos europeus‖ (PIZARRO, 2012, p.43). Agora, os navegadores 

procuravam pelo Eldorado, um lugar repleto de riquezas.  

Essa mudança nas buscas aconteceu porque, de acordo com Carvajal, apareceu 

durante a viagem um grupo de mulheres guerreiras, que os europeus deduziram como 

sendo as ―Amazonas‖. Uma vez que foram vistas, podia-se deduzir que era real esse 

lugar onde haveria muito ouro e prata. Mais tarde Carvajal publica o Descobrimiento 

del río de Orellana com uma autenticidade, que segundo o próprio Carvajal, foi 

creditada pela visão dele mesmo, que estava lá e viu tudo acontecer. Em algumas 

crônicas reunidas por Antonio Porro (1992), no livro As crônicas do rio Amazonas, é 

possível encontrar o seguinte trecho de Carvajal, na versão de Gonzalo Fernández de 

Oviedo y Valdés, sobre as mulheres guerreiras: 

[...] E sendo esse exercício tão estranho às mulheres, como o sexo feminino o 

requer, e poderá parecer grande novidade ao leitor que vir essa minha 

relação, digo para o meu desencargo que falo do que vi; e o que pudemos 

entender e se teve por certo é que aquelas mulheres que lá pelejavam como 

amazonas são aquelas de quem, em muitas distintas relações nessas Índias ou 

partes, corre há muito tempo larga fama [...] (OVIEDO E VALDÉS, 1851-

1855, vol. IV, p.541-574 apud PORRO, 1992, p.59). 

 

Ainda nos estudos de Ana Pizarro (2012) e Antonio Porro (1992), as crônicas de 

Carvajal descreviam as características de grupos indígenas e indica a grande quantidade 

de povos habitando toda a costa do leito do rio. Alguns usavam poucas roupas 

ornamentadas em ouro e, segundo Carvajal, teriam contado de um lugar onde havia 

ouro e prata em quantidades comparadas às de barro no chão, o que alimentou ainda 

mais o imaginário do europeu sobre o Eldorado. Esses indígenas eram gentis, porém, 

havia outros grupos que atacavam os viajantes. Contudo, a partir do encontro com os 

grupos amigáveis, eles encontraram boa comida e variedade de frutas. Um paraíso 
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comparado ao inferno passado de fome, doenças e ataques. 

A expedição de Pedro de Urzúa e Lope de Aguirre é a primeira a ganhar uma 

tonalidade política, uma vez que, diante de tantos conflitos e mortes, Aguirre escreve 

cartas ao rei da Espanha, Felipe II, declarando sua independência. Aguirre queria tomar 

as terras para ele mesmo ainda que a força da natureza fosse para ele ―um elemento 

contra o qual se luta para sobreviver‖ (PIZARRO, 2012, p.57).  

A princípio, essa expedição começa com Urzúa, em 1559. Porém, logo 

apareceram os primeiros problemas pelo abatimento da tripulação por não encontrar o 

paraíso perdido do Eldorado, além de encontrarem dificuldades na navegação e os dias 

recorrentes de fome, como relatado no trecho a seguir de Francisco Vásquez, um dos 

que participara da expedição, com tradução em português no livro de Porro. Segundo 

Porro (1992), o trecho foi originalmente publicado por M. Serrano y Sanz, em 1909:  

Há nessa província [Maricuri] muitos frutos da terra e mui saborosos e 

muitos mosquitos de uns e outros (tipos). Aqui se nos afundou o bergantim 

que nos havia restado e ficamos com somente duas chatas. Passada essa 

província de que falamos demos, sem sabê-lo, num despovoado que durou 

nove dias, onde passamos grande necessidade por não virmos provido de 

comida (SERRANO Y SANZ 1909, vol. II, p.423-484 apud PORRO, 1992, 

p.88 e 89). 

 

Lope de Aguirre, então, articula um montim e Pedro de Urzúa é morto. Fernando 

de Guzmán é nomeado rei na embarcação, mas o reinado dele não dura muito e Aguirre 

assume o comando, assassinando os contrários a ele. Outros comandantes são nomeados 

para pôr tudo em ordem e é a partir desse ponto que surgem os novos objetivos da 

expedição com uma tonalidade política, onde Aguirre se rebela contra o rei e declara a 

sua independência, mesmo que o lugar fosse difícil de viver para ele, era ainda um lugar 

de liberdade da coroa espanhola. 

A expedição de Pedro Teixeira e Cristóbal de Acuña é tida como uma das mais 

tranquilas em relação às outras, segundo Pizarro (2012). Teixeira, segundo os relatos de 

viagem estudados por Pizarro, foi o primeiro a percorrer o rio pelo lado Atlântico rumo 

aos Andes no século XVII. Na viagem de volta, Acuña embarcou com ele ordenado 

pelos espanhóis desconfiados com Teixeira, que viajava em nome da coroa portuguesa. 

A viagem feita em fevereiro de 1639 e chegou ao seu fim em dezembro daquele mesmo 

ano. 

Mesmo com Acuña monitorando todo o trajeto, essa expedição ganha uma 
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aparência de maior tranquilidade, livre de rebeldias e maior preparo para a extensão que 

viria. Em seus relatos, Acuña atenta para as riquezas da região, por vezes de forma 

poética, lírica, e outras vezes descrevendo em detalhes as formas, longitude e latitude, o 

rio, vegetação e tudo mais. Ele ―examina seu aproveitamento a partir da perspectiva dos 

interesses da cultura que o avalia‖ (PIZARRO, 2012, p. 60-61). 

Mesmo que os relatos tivessem de respeitar uma linha de interesse dos 

espanhóis, Pizarro considera que os relatos dessa viagem foram mais libertadores em 

relação às demais, no sentido de que Acuña colocou sobre a Amazônia uma imagem 

divina, uma auréola sobre tudo aquilo na região que provocava medo. São discursos 

onde ―a natureza e o meio ambiente transitam da admiração, que envolve a emotividade, 

para se constituir em objeto do possível enriquecimento‖ (PIZARRO, 2012, p. 61). 

Há outras navegações e outras narrativas com os naturalistas e outros 

aventureiros que buscaram desvendar o que era a Amazônia e o que tinha nela. 

Contudo, a princípio, para facilitar o entendimento de como surgiram os pensamentos 

sobre a Amazônia e sua população, é tomada como base nessa pesquisa as três 

expedições estudadas por Pizarro aqui citadas. Foram expedições que deram início a 

alguns dos pensamentos que povoam o imaginário sobre a região. Por exemplo, na 

expedição de Orellana já havia relatos sobre uma terra cheia de riquezas, um País da 

Canela, mas que ao adentrarem nela a descreveram como era cheia de dificuldades. É 

ainda interessante que o imaginário mítico vai ser utilizado pelos europeus para 

caracterizar a região e seu povo, como foi com presença das guerreiras ―Amazonas‖ – 

que logo vai dar nome ao rio Amazonas –, os indígenas gentis e hostis, e a procura 

então pelo ―Eldorado‖ (PIZARRO, 2012).  

Na expedição de Urzúa e Aguirre, os problemas com a região são acentuados, 

mesmo com a terra sendo vista como lugar libertador para Aguirre, politicamente 

falando, essa terra ainda é um lugar de problemas a ser vencido. Já na expedição de 

Teixeira e Acuña, as especificações da terra não fogem da tonalidade ―divina‖. O mítico 

de Orellana passou para o divino de Acuña, sempre tendo personagens ou histórias 

fantasiosas para comparar e conceituar o lugar e o povo, conforme uma visão 

etnocêntrica de nomear as coisas. São pensamentos firmados desde o século XVI, mas 

que ainda podem permanecer representando a região e povoando o imaginário sobre 

esse lugar Amazônia. Por isso a necessidade de pesquisar e entender se esses conceitos 
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a respeito dessa localidade permanecem ou se são perpetuados outros conceitos sobre 

esse lugar. 

 

Blog “Eu na floresta: quem são e como vivem os povos da Amazônia” 

 

 Antes de vir para a Amazônia, a jornalista Maria Fernanda Ribeiro tinha 

trabalho fixo e vida estável na cidade de São Paulo. Na profissão desde 2004, a 

jornalista traz relatos de que já pretendia tirar um ano sabático onde ela pudesse ―unir o 

desconhecido com o jornalismo‖ (RIBEIRO, online, 2016a). Foi então que em 2016, 

decidiu percorrer os nove estados que compõem a Amazônia Legal brasileira
30

 para 

―descobrir‖ quem são e como vivem os povos da Amazônia e contar os seus achados no 

blog Eu na floresta. Ribeiro então passa a escrever artigos, crônicas, notícias ou 

reportagens sobre o que ela encontra no lugar e as experiências pessoais dela com os 

espaços e com as pessoas.  

Na atual apresentação do blog
31

, ela especifica que percorreu seis, dos nove 

estados da Amazônia Legal, revelando ―Diferentes histórias. Diferentes desafios. Vidas 

diferentes‖ (RIBEIRO, 2019). Entre essas diferentes histórias, desafios e vidas, o 

primeiro relato que ela faz na Amazônia é sobre ela mesma no texto “Uma floresta que 

me espera”, publicado no dia 7 de julho de 2016. 

Nesse texto, Ribeiro (2016a) relata que em um dia próximo ela embarca para a 

―maior odisseia‖ da vida dela, em referência ao poema de Homero, que relata as 

aventuras de Ulisses na sua viagem de volta para a sua terra. A própria palavra 

―odisseia‖, segundo o dicionário online do Google, trata de ―longa perambulação ou 

viagem marcada por aventuras, eventos imprevistos e singulares‖
32

. A jornalista deixa 

claro nessa primeira publicação que fez leituras sobre a região depois de ter passado 

cerca de 20 dias na ―floresta‖ e ter se motivado a vir escrever sobre os povos e suas 

localidades. Contudo, mesmo com as leituras, a impressão que ela tem sobre esse lugar, 

poucos dias antes de partir em definitivo, é de uma terra que vai proporcionar situações 

tão singulares, a ponto de ser comparada com uma das narrativas mais conhecidas por 

suas histórias aventureiras relacionadas ao mítico. 

                                             
30 Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão. 
31 Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/eu-na-floresta/. Acesso em: 22/05/2019. 
32 Disponível em: encurtador.com.br/elHRZ. Acesso em: 22/05/2019. 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/eu-na-floresta/
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Ribeiro escreve também das suas percepções em relação à forma de ver o país, 

que era uma visão ―completamente limitada e deturpada pelo meio‖ onde ela habitava 

(RIBEIRO, online, 2016a). Ela queria, então, de alguma forma escapar da cidade grande 

para refletir e encontrar ―mais tempo para viver‖, e ela afirma encontrar uma resposta 

para as inquietações dela: ―voltar para a Amazônia foi a resposta que encontrei para 

tudo aquilo que me inquietava‖ (RIBEIRO, online, 2016a). A Amazônia é vista aqui 

como um lugar de fuga, como lugar de espiritualização, aonde as pessoas vão para ter 

um contato maior com a natureza e consigo mesmo.  

Outro aspecto curioso sobre esse primeiro texto é que as pessoas começam a 

falar para Ribeiro que ela é uma pessoa corajosa por escolher a região amazônica para 

viajar e estudar. Em resposta às afirmações, a jornalista explica que a decisão dela foi 

tomada com base em algo que está à frente dela e que ela não tem como negar, como 

algo que bate à porta. Ela explica ainda a sua decisão por meio da metáfora de um 

labirinto, onde todos estão acostumados a viver e, de repente, a porta de saída aparece, 

mas enquanto alguns seguem com a rotina de vida no labirinto, ela segue pela opção de 

sair dali e olhar o que tem fora daquele lugar. Ela afirma: ―Se isso é ter coragem, então 

eu aceito o título de corajosa‖ (RIBEIRO, online, 2016a). Essa fala revela ainda outra 

percepção a respeito da Amazônia, a de que quem decide entrar nela por vontade 

própria é uma pessoa corajosa. Porém, o texto não indica os motivos que levam as 

pessoas de fora a fazerem tal afirmação. 

O primeiro lugar de desembarque de Ribeiro é a cidade de Cruzeiro do Sul, no 

estado do Acre. A chegada dela é registrada na segunda publicação do blog intitulada 

“Oi, Amazônia, muito prazer”, publicada em 13 de julho. Apesar de ter desembarcado 

em uma cidade, de um dos estados que compõe a Amazônia brasileira, o título do texto 

trata a região um tanto quanto homogeneizada, como se fosse possível descrever a 

região inteira a partir da cidade de Cruzeiro do Sul. 

O próprio texto em questão, que embora fale de ter contato pela primeira vez 

com um lugar, trata muitas questões da partida de Ribeiro, como os sentimentos 

devastadores que sentiu ao sair de São Paulo, os dias de choro e o desapego do 

apartamento.  

A jornalista traz ainda as percepções de tempo, explicando que o tempo passa de 

forma diferente na Amazônia. Essa percepção se trata de uma forma de ver a região, de 
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representação do tempo, a partir das significações compartilhadas, como explicou Hall 

(2016), e que também remete às narrativas das primeiras navegações citadas por 

Pizarro. 

Poucos dias depois de chegar ao Acre, Ribeiro parte para a terra indígena da 

etnia Puyanawa, nas proximidades do município de Mâncio Lima, para participar do 

Festival da Mandioca. O texto que traz essa narrativa é “A primeira terra indígena”, 

publicado em 16 de julho. Ribeiro apresenta um relato intrigante nesse texto que remete 

aos objetivos dela para o blog. Eis o que ela escreve sobre o contato com o povo da 

etnia Puyanawa: ―fiquei muito emocionada em estar ali conversando com aquelas 

pessoas e vivendo exatamente aquilo que me propus a fazer Amazônia adentro, que é 

conhecer os povos que habitam a floresta e os verdadeiros guardiões da selva‖ 

(RIBEIRO, online, 2016c). 

Nota-se no trecho anterior uma exclusão de outras comunidades e das 

populações urbanas que vivem nas cidades amazônicas
33

. O texto faz um recorte 

considerando os povos indígenas – já a partir da perspectiva da primeira terra visitada – 

como os únicos povos que habitam a floresta. Porém, recordando os estudos de Freire 

(2015), é imprescindível notar de qual Amazônia se está fazendo referência, uma vez 

que os diferentes pontos da região são dotados de características próprias e culturas 

heterogêneas. 

Quase dez dias depois da visita aos Puyanawa, Ribeiro passa “Uma semana com 

os Yawanawas”, que também é o título do quarto texto, publicado em 25 de julho. A 

jornalista passa sete dias na aldeia, que é a duração do Festival Mariri que, segundo o 

texto, tem por objetivo divulgar a cultura daquela comunidade e de fazer uma integração 

do povo branco com os indígenas. Mas até chegar lá, além das horas de carro e as 

comunidades pelas quais ela passou para enfim chegar à aldeia, ela destaca as ―quase 

oito horas navegando por essas águas, que estavam tão rasas quanto selvagens‖ 

(RIBEIRO, online, 2016d). Das possibilidades de navegação em tempos que o rio está 

com águas rasas, Ribeiro descreve que o condutor da embarcação, uma voadeira, tinha 

que fazer manobras para que o barco não batesse em algo, ficasse encalhado ou ainda 

                                             
33

 A não discussão sobre cidades amazônicas em alguns textos sobre a Amazônia brasileira foi um dos pontos 

discutidos na aula da Prof. Dra. Francielle Maria Modesto Mendes, na disciplina ―Culturas, Linguagens e Sociedades 

Amazônicas‖, realizada no dia 09 de maio de 2019. A disciplina faz parte da grade curricular do Mestrado em Letras: 

Linguagem e Identidade, da Universidade Federal do Acre – UFAC. 
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que chegasse a virar. Destaca-se a seguinte afirmação: ―Sim, os barcos viram. De praxe. 

É a selva‖ (RIBEIRO, online, 2016d). É evidenciada aqui a selvageria encontrada no 

rio, mesmo quando as águas estão mais baixas.  

É válido, nesse ponto, considerar que todos os ambientes de convivência têm 

suas peculiaridades. Do mesmo modo que a vida nas cidades de outras regiões 

brasileiras tem sua dinamicidade, dificuldades e também facilidades, nas comunidades 

amazônicas, estando elas em espaços urbanos ou não, também é possível encontrar 

diferentes ritmos de vida, dinamicidades. O mesmo é válido para o modo de vida em 

cada região da Amazônia
34

, como também é discutido na situação a seguir. 

Ao passar por um grupo de crianças, a jornalista levanta outros questionamentos 

sobre os costumes diários daquelas populações. Ela escreve que há ―crianças que param 

para ver todos os barcos que passam e você se pergunta o que elas fazem ali o dia todo 

sem internet, televisão ou telefone, num lugar no meio do nada‖ (RIBEIRO, online, 

2016d). É necessário refletir nesse ponto o que seria esse ―nada‖ a que Ribeiro se refere, 

porque ainda que as comunidades que vivem nesse espaço considerado ―vazio‖, não 

tenham acesso à internet, televisão e telefone, elas têm ritmo de vida, uma rotina, algo a 

ser feito que pode ter sido ignorado pela jornalista, nesse primeiro momento, por suas 

percepções de uma vida que apenas funciona se houver conexões de internet e 

equipamentos eletrônicos.  

Em meio a essas questões levantadas por Ribeiro, ela acreditava que ia se 

arrepender de ter escolhido a Amazônia como destino após as oito horas de barco, 

porém ela relata ter se divertido no percurso feito na embarcação e que foi como ter 

feito uma trilha de moto, mesmo sem ela ter feito alguma trilha dessas na vida antes.  

Ribeiro também faz referência aos mosquitos e chega a declarar: ―piuns, muito 

prazer‖ (RIBEIRO, online, 2016d). Esse comentário tem semelhança com os 

apontamentos dos primeiros cronistas, citados por Pizarro (2012), que reclamavam das 

picadas dos mosquitos durante as viagens. 

Passados 20 dias desde que ela desembarcou em Cruzeiro do Sul, Ribeiro 

publica o texto “O que a floresta já me ensinou”, publicado em 30 de julho, fazendo 

um breve resumo daquilo que ela já vivenciou nos lugares por onde andou. A jornalista 

                                             
34 A dinamicidade e ritmos de vida diferenciados nas comunidades da Amazônia brasileira em algumas narrativas 

também foi um dos pontos discutidos na aula da Prof. Dra. Francielle Maria Modesto Mendes, na disciplina 

―Culturas, Linguagens e Sociedades Amazônicas‖, realizada no dia 09 de maio de 2019. 
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faz agradecimentos ao acolhimento recebido no estado do Acre e que ela já não se sente 

como se tivesse vindo apenas para tirar férias. No resumo que faz nesse texto, Ribeiro 

retoma as primeiras impressões que teve sobre a região e os primeiros impactos que 

teve, das vezes que passou mal, do tempo para se acostumar com as picadas de 

mosquito, o entender que as canoas viram, o calor que faz durante dia e o frio à noite, a 

falta da energia elétrica em muitos dos lugares por onde passa, a falta de internet e 

telefone, o tempo da selva que é diferente, a gentileza das pessoas, entre outros pontos.  

Quase como um diário sobre as vivências dela na região, a jornalista faz 

reflexões sobre o receio de ter saudades da vida antiga na cidade, no antigo apartamento 

e também da sua escrita. Nesse ponto, as reflexões dela partem do princípio do 

compreender as diferenças culturais e sociais encontradas. Ela escreve:  

Muitas vezes me falta vontade de escrever o que tenho experimentado por 

aqui. É que descobri rapidamente que existe um abismo social e cultural entre 

esse Brasil do qual escrevo e outras partes dele. É tudo tão diferente que seria 

improvável alguém ler sem jogar as palavras na fogueira dos julgamentos e 

preconceitos. Fogueira que muitas vezes foi acesa muito antes de o novo 

chegar, baseada em convicções e suposições (RIBEIRO, online, 2016e).  

 

A jornalista tem receio de sua escrita ser desonesta com ela mesma e com os 

outros com quem ela tem tido contato. Ainda assim, a proposta do blog permanece e 

Ribeiro continua a viajar e a fazer suas narrativas. Até os primeiros meses de 2019 a 

jornalista faz publicações das histórias que escreve sobre lugares diferentes da região 

amazônica e das populações com quem tem entrado em contato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Amazônia é conceituada e representada de diversas formas nesta pesquisa, 

conforme os estudos de Albuquerque Júnior (2007) e Hall (2016). Assim como a região 

é tratada como uma odisseia de aventuras, ela também é tida como lugar para ter um 

encontro com a natureza e consigo mesmo, como um espaço de desenvolvimento da 

espiritualidade. A Amazônia é também narrada como um local que sempre esteve ali, na 

parte de fora do labirinto das cidades, esperando alguém corajoso para poder desbravá-

la, mesmo que outros já tenham passado por ela antes e tenham também registrado 

outras narrativas. 

Além das percepções de tempo narradas como que de forma diferenciada na 
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região amazônica, são notáveis alguns escritos da jornalista Maria Fernanda Ribeiro que 

fazem afirmações pessoais sobre as comunidades e o estilo de vida das pessoas, 

considerando-as como aqueles que vivem no ―meio do nada‖, onde os barcos viram ―de 

praxe‖, onde são encontrados os ―guardiões da selva‖. 

Ainda que Maria Fernanda tenha viajado para a região com a intenção de 

escrever conteúdos mais descontraídos e de caráter mais pessoal do que as matérias 

noticiosas, com características da profissão jornalística, acredita-se que os textos 

produzidos pela jornalista reproduzem conceitos que se mantêm, desde muito tempo, no 

imaginário social a respeito da região. A exemplo das crônicas citadas nesse trabalho, 

pode-se destacar os relatos de Maria Fernanda sobre os mosquitos, as viagens longas e 

demoradas de barco e o contato com os indígenas.  

Contudo, ao final de poucos dias de viagem, a jornalista reconhece as 

problemáticas de escrever sobre a região, que podem envolver ―julgamentos‖ e 

―preconceitos‖ já existentes, e esse é um ponto importante para que os conceitos e os 

modos de dizer e representar a região sejam repensados e refletidos, levando em conta a 

multiplicidade cultura da região. Afinal, a Amazônia brasileira é composta por nove 

estados, com diversas cidades e comunidades com práticas culturais heterogêneas. 

Rememorando as reflexões de Freire (2015) sobre a proposta do jornalismo de 

narrar os fatos como realmente são, assim como na abordagem reflexiva de Hall (2016), 

é impossível alcançar um ―real‖ noticioso tal qual ele é, como propôs ainda Frei Gaspar 

de Carvajal nos seus relatos. Mas, o que se é possível de fazer para manter a pluralidade 

de vozes, a multiplicidade e a heterogeneidade das práticas culturais encontradas na 

Amazônia brasileira, é uma leitura considerando as possibilidades existentes e ainda os 

contextos de cada situação, incluindo os povos da forma mais abrangente possível. 
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UMA RELEITURA DA REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA NO 

BRASIL COLONIAL ATRAVÉS DA LINGUAGEM FIGURATIVA 

 
Larícia Pinheiro Silva Ramos1

 

 
RESUMO 

O presente trabalho abordará o gênero romance histórico através de uma análise da 

linguagem presente no romance Os rios turvos (1993), de Luzilá Gonçalves Ferreira, 

que retrata a vida de Bento Teixeira e sua mulher Filipa Raposa, mas com maior 

ênfase na protagonista. A narrativa é construída pelo discurso retórico de um narrador 

em terceira pessoa. Além disso, o romance apresenta uma nova elaboração da história 

dessa protagonista, através de analogias para mostrar a relação da mulher com a 

figura do demônio, utilizando-se de metáforas para expor tal ideologia, com o intuito 

de conduzir seu leitor a refletir sobre essa história da protagonista. Para tanto, 

fazemos uma pesquisa comparativa juntamente com uma pesquisa bibliográfica, 

tendo como base os estudos do romance histórico e da história como: Maria de 

Fátima Marinho (1999), Antônio Esteves (2010); Mary del Priori (2011), Emanuel 

Araújo (2011), e também aportes teórico sobre o gênero e personagens, como: Luiz 

Antonio Marcuschi (2007), Cristina Vieira (2008), Beth Brait (1990), entre outros. 

Enfim, o romance histórico contemporâneo de Luzilá Ferreira possibilita uma 

reflexão acerca das ideologias sobre o feminino através do discurso retórico da 

narrativa. Filipa Raposa representa o feminino que ficou a margem, mas com essa 

nova releitura do romance histórico, torna-se protagonista. 

Palavras-chave: Personagens. Gênero. Linguagem discursiva. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Abordaremos o gênero romance histórico, especificamente, Os rios turvos 

(1993), de Luzilá Ferreira, o qual retrata a história da vida dos dois personagens 

principais: Bento Teixeira e de Filipa Raposa, mas com uma maior ênfase na 

protagonista feminina. Assim, dedicamo-nos a análise dessa protagonista que é 

descrita como uma mulher de cabelos ruivos, olhos verdes, pele clara, com 

personalidade forte, transgressora do sistema patriarcal da época do Brasil Colonial, 

além de mostrar as relações sociais desse tempo da história. 

O romance é narrado em terceira pessoa, de modo que o narrador tem uma 

visão mais ampla da história e pode mostrar os vários ângulos da narrativa, sem ficar 

detido ao discurso de um só personagem, pois tenta demonstrar a história como um 

todo. Para tanto, ele se utiliza do discurso retórico através de metáforas, catáforas e 

argumentação quase-lógica como uma maneira de representar uma visão crítica dos 

fatos ocorridos pela releitura dos fatos. Apresenta, dessa forma, uma nova roupagem 
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do gênero romance histórico, como afirma Marcuschi (2007): ―[...] os gêneros 

textuais não se caracterizam como formas estruturais estáticas e definidas de uma vez 

por todas [...]‖ (MARCUSCHI, 2007, p. 177). 

Assim, o romance histórico que no seu início era apenas uma descrição dos 

fatos abordados pela historiografia começa agora a ter uma nova perspectiva pela qual 

os autores fazem através das lacunas deixadas pelos historiadores uma nova 

reelaboração da História, como aponta Antônio Esteves (2010, p. 36-37) e Maria de 

Fátima Marinho (1999, p. 20). 

Para tanto, a autora utiliza o discurso argumentativo para tentar persuadir seu 

leitor a refletir sobre a história desse casal. Dessa maneira, ele não fará uma leitura 

passiva, mas reflexiva dos fatos. 

 

BREVE PANORAMA SOBRE O GÊNERO ROMANCE HISTÓRICO 

 

O gênero romance histórico representa a narrativa que é escrita em um 

período, retratando sobre um passado anterior, ou seja, é uma história geralmente 

escrita num presente, abordando a respeito de um passado. Os clássicos romances 

históricos, como afirma Geörge Lukács (2011, p. 239), era uma narrativa que 

descrevia sobre determinados fatos históricos, de modo, a seguir a linha de 

pensamento dos historiadores. 

Mas o romance histórico contemporâneo traz uma nova perspectiva a 

respeito dos acontecimentos, para isso, o romancista se aproveita dos espaços em 

branco deixados pelos historiadores e através dessas lacunas mostram outra visão 

sobre os fatos: ―Segundo mudam as concepções do romance e suas relações com a 

sociedade, também muda o romance histórico, da mesma maneira que ele se vê 

afetado pelas 

mudanças epistemológicas que se verificam na concepção de história‖. (ESTEVES, 

2010, p. 27). Assim, auxilia no enaltecimento do romance e torna-o próximo do real. 

Isto corrobora ao que aponta Maria de Fátima Marinho (1999): ―[...] uma outra versão 

da mesma História, tantas vezes ouvidas e decoradas.‖ (MARINHO, 1999, p. 234). 

Percebemos que cada romancista vai escrever a sua versão da história. 

Maria de Fátima Marinho (1999), que parte dos estudos de Lukács, ainda 

afirma sobre o romance histórico: 
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Georges Lukacs [sic] considera que antes de Scott, os romances que se 

ocupavam de épocas diferente das dos seus autores se limitavam a uma 

escolha puramente exterior de temas e de ambientes, sem nenhuma espécie 

de consciência dos grandes movimentos históricos-sociais [...]. 

(MARINHO, 1999, p. 13). 

 

Além disso, há a função trans-temporal entre o tempo (presente) do romancista 

e o tempo (passado) sobre aquilo que escreve. Maria de Fátima Marinho (1999, p. 13) 

através dessa colocação possibilita perceber que os autores, atualmente, ao escolher 

sobre o tema a ser abordado na produção, incrementam os costumes da época aos quais 

suas personagens vão retomar. Isso auxilia a se ter uma melhor compreensão do enredo, 

trazendo certos comentários sobre fatos sociais e históricos que são retomados no 

decorrer da narrativa. Principalmente, numa obra como essa de Luzilá Ferreira (1993), 

na qual os conflitos histórico-sociais são tão essenciais para podermos melhor 

compreender determinados acontecimentos, como por exemplo, a relação da imagem da 

mulher com a figura do demônio. 

Ao incrementar na narrativa os costumes da época há também uma maior e 

melhor contextualização dos fatos e proporciona uma maior afinidade do leitor com a 

narrativa, como afirma Maria de Fátima Marinho (1999): ―[…] uma época através dos 

seus fragmentos textualizados, os autores vão-se movimentando entre personagens 

referenciais e personagens inventadas, dando primazia a umas ou a outras consoante as 

suas convicções. [...]‖ (MARINHO, 1999, p. 21). Notamos o uso dessas personagens 

referenciais como Filipa Raposa e as inventadas como diversos personagens 

complementares, como é o caso das amigas da protagonista. Isso ajuda para termos uma 

maior interação entre o enredo e as personagens. 

Assim, percebemos esses discursos entre a ficção e a história que tornam esse 

gênero híbrido como afirma Maria de Fátima Marinho (1999, p. 12-13), além de 

mostrar essa dimensão trans-temporal entre o presente e o passado que são trazidos pelo 

romance histórico contemporâneo. 

 

A LINGUAGEM EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA 
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Abordaremos sobre a linguagem usada na elaboração do romance histórico, 

especificamente, o discurso utilizado para a construção da protagonista do romance o 

qual está inter-relacionado aos aspectos das ideologias da época do Brasil Colonial. 

Assim, observaremos o uso do discurso retórico e as ideologias presentes na narrativa. 

Para tanto, como aponta Beth Brait (1990, p. 53-54) a autora do romance faz uso de 

um narrador em terceira pessoa, porque, desse modo, tem uma visão mais ampla sobre 

os acontecimentos não se detendo a uma visão de apenas um dos personagens, já que o 

narrador dessa história é como uma câmara que tudo vê e tudo sabe, através de uma 

estratégia de distanciamento. 

A narrativa se utiliza da linguagem retórica para construir determinados 

sentidos e também representar determinadas ideologias: ―O terceiro argumento assenta 

na natureza de cada componente da retórica, pois a argumentatividade, a figuratividade 

e a arquitectura dispositiva são propriedades essenciais à construção da  ficção, cada 

uma por razões específicas [...]‖. (VIEIRA, 2008, p. 137). Luzilá Ferreira se utiliza 

desses elementos descritos por Cristina Vieira (2008) para elaborar sua narrativa, pois 

através do discurso argumentativo, tenta mostrar ao leitor as ideologias da época e 

busca persuadi-lo sobre a possível inocência da protagonista, ao mesmo tempo, mostra 

a provável culpa do seu esposo e das suas amizades sobre tudo o que ocorreu. 

Além de utilizar elementos figurativos para representar as ideologias da 

época sobre a figura da mulher, mostrando a arquitectura da linguagem usada para 

fazer o seu receptor refletir sobre qual será a interpretação que dará aos fatos 

conforme as ideologias do próprio receptor, ele poderá chegar a defender a 

protagonista ou vê-la como única responsável pelos atos, pois sua interpretação 

dependerá das vivências do leitor e da sua atitude para com o texto. Também temos 

como elemento figurativo o fato da autora incrementar ao figurino da sua 

protagonista, os cabelos ruivos e ela afirma em entrevista, ao professor Leonardo 

Tonus (2012), que foi um detalhe para representar essa personalidade forte e 

destacada que queria dar a Filipa Raposa. 

A personagem se assemelha ao perfil de mulher que no Brasil Colonial era 

considerada pela Igreja como um perigo por seu poder de sedução, por isso, foi 

simbolizada e relacionada às figuras demoníacas. Através dessa analogia a mulher era 
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como um ser capaz de tirar a pureza e bondade do homem o qual era considerado um 

ser casto: 

 
O visitador olhou a mulher diante dele, em frente à alta mesa negra: 

pequena, um ar tímido, as mãos cruzadas sobre o peito. Qualquer coisa, 

entretanto, nos olhos, enormes olhos verdes que ela tentava conservar 

baixos, desnorteava os que a fixavam. Pareciam emitir faíscas, 

confundindo-se com a chama dos cabelos, a revolta cabeleira escapando 

do lenço claro, espalhando-se pelos ombros. (FERREIRA, 1993, p. 11; 

grifo nosso). 

 

Essa definição da protagonista feita pelo Inquisidor mostra a jovem como 

esse ser que encanta e seduz por sua beleza, a qual cativa e insinua o pecado que pode 

desviar um homem, de maneira a buscar os prazeres da carne algo não tão bem aceito 

na época. Notamos, também, essa utilização do elemento catafórico, pois não inicia 

com o nome da protagonista, mas através da denominação de ―a mulher‖ e depois é 

que a nomeia: ―[...] consiste na inclusão inicial de um designador de personagem 

ainda desconhecido do leitor. Não se entenda por esta última expressão que a 

cataforização introduz apenas personagens não referenciais [...]‖ (VIEIRA, 2008, p. 

46; grifos da autora). Observamos que a catáfora é um elemento linguístico que 

introduz uma dada personagem na narrativa, mas que ainda, nesse caso, não foi 

referencializado, no entanto, não significa que só ocorre dessa forma. A catáfora tem 

como funcionalidade em determinadas narrativas a intenção de se criar um 

determinado suspense, aguçando a curiosidade do leitor. 

No caso supracitado a catáfora também traz determinada premissa 

ideológica, oculta, pois logo em seguida fala sobre os atributos da personagem de 

modo malicioso, colocando em dúvida o seu caráter. Já que a figura feminina era 

relacionada à imagem do demônio, e a personagem era mulher, logo ela também 

compactua com o demônio, isso mostra um pensamento ―quase-lógico‖ da 

argumentação retórica, corroborando com Cristina Vieira (2008, p. 139). 

Outro momento que relaciona a personagem como ser que está inter- 

relacionado ao pecado é o fato de suas ausências no lar: 

 
[...] A ausência de Filipa o ajudava, embora o martirizasse um pouco. Não 

que sua figura física de mulher lhe faltasse: aquilo que os padres 

chamavam de prazeres da carne não o tentavam, e a insistência com que 

Filipa o chamava aos seus deveres o cansava [...]. (FERREIRA, 1993, p. 
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35-36). 

 

 

 

Observamos através dessa colocação que a protagonista apesar de estar em 

um período da história, no qual a mulher deveria manter seus desejos ocultos, mostra-

se como uma transgressora dessas regras do sistema patriarcal, pois não esconde o 

que sente no seu íntimo, por isso, representa que: 

 
A mulher, perigosa por sua beleza e sexualidade, inspirava toda sorte de 

preocupações dos pregadores católicos. Não foram poucos os que 

fustigaram o corpo feminino, associando-o a um instrumento do pecado e 

das forças diabólicas que ele representava na teologia cristã. (DEL 

PRIORE, 2011, p. 28). 

 

Desse modo, percebemos que a protagonista do romance é assemelhada 

desde o início da narrativa como essa representação das forças do mal e, ao mesmo 

tempo, o que mais torna esse fato como verídico é por ser uma afirmativa de um 

padre, servo da Santa Inquisição e como tal considerado na época como transmissor 

da ―verdade‖. Mas adiante na narrativa, surge a protagonista descrita como: 

 
O nome lhe caíra bem. Um carnívora, uma devoradora de homens, um 

animal malicioso, astuto, pérfido, com aquela pelagem ruiva, que bem 

metaforizava as chamas que eram seu apanágio, que ardiam nela sem 

nunca se extinguir. E aqueles olhos verdes, brilhando mesmo no escuro, 

como os dos animais. (FERREIRA, 1993, p. 134; grifo nosso). 

 
Luzilá Ferreira utiliza a retórica através da metáfora de uma comparação 

associativa entre a figura feminina e um animal carnívoro, relacionando também ao 

sobrenome da personagem, Raposa, que de certa forma fica ainda mais enfático. 

Assim, notamos a comparação da protagonista com algo diabólico, representando 

através da sua caracterização, sua beleza, que influência para essa confirmação, pois a 

jovem tem toda uma caraterística que causava temor aos religiosos. Sônia Freire 

(1994) define a metáfora de acordo com a teoria de Chaïm Perelman como: ―[...] uma 

analogia condensada [...]‖ (FREIRE, 1994, p. 291). Desse modo, confirma algo que 

acontece em todo o decorrer da narrativa a relação feita entre a mulher e o pecado, 

assim como do feminino e um ser carnívoro, mostrando essas analogias elaboradas no 

romance. 
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Outro aspecto que deixa margem a intenções dúbias foi à cabeleira de Filipa 

Raposa, algo não costumeiro para as jovens da época, andar com seus cabelos 

descobertos soltos e rebeldes como ela fazia novamente se assemelha aos animais 

carnívoros como a raposa, além de fazer uma analogia à liberdade. Essa utilização das 

metáforas no discurso narrativo deixam ainda mais evidentes essas relações da  

descrição da personagem com a visão da mulher desse período, ao mesmo tempo, 

tenta 

deixar uma dubiedade no discurso, no qual ela é culpada pelos seus atos ou que sua 

relação social seria a responsável por colocá-la nessa posição. Como num momento 

em que seu esposo se responsabiliza pelas atitudes da esposa, por não tê-la 

controlado, já que era sua responsabilidade como patriarca daquela família: 

 
Nos olhos do padre redobrava a malícia. De antemão sabia o que já tantas 

outras vezes acontecera, Filipa Raposa tomando a iniciativa, Bento se 

deixando levar, lutando contra o próprio desejo, mas sempre sucumbindo. 

E como não sucumbir a semelhante mulher? Além de ser formosa como 

um quadro, Filipa parecia ter dentro de si o fogo que os cabelos lhe 

espalhavam ao redor do rosto, emoldurando-o como se este saísse das 

chamas. E aqueles olhos verdes, santo Deus, aqueles olhos verdes que ele 

via se acenderem através das treliças do confessionário, quando ela própria 

vinha se confessar, infelizmente não com a assiduidade que ele, padre, 

desejaria? (FERREIRA, 1993, p. 84). 

 

Nesse fragmento percebemos a ênfase dos dotes de beleza da jovem e, ao 

mesmo tempo, a malícia do padre que deixa transparecer suas ideologias sobre o sexo 

feminino, pois como afirma Bakhtin (1997): 

 
Mas esse aspecto semiótico e esse papel contínuo da comunicação social 

como fator condicionante não aparecem em nenhum lugar de maneira mais 

clara e completa do que na linguagem. A palavra é o fenômeno ideológico 

por excelência. A realidade da palavra é absorvida por sua função  de 

signo. A palavra não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais 

puro e sensível de relação social. (BAKHTIN, 1997, p. 36; grifo do autor). 

 
Desse modo, compreendemos que como o teórico aponta as palavras do 

romance retoma alguns discursos ideológicos da época, mas também uma 

contraposição através da forma transgressora da protagonista. Mas, ao mesmo tempo, 

representa um discurso contemporâneo que expressa à posição da mulher, com perfil 

mais ativo no ambiente público e não só no privado. E por meio desses dois discursos 

a narrativa tenta fazer uma releitura sobre os fatos desse passado da história. Como 
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também o fragmento mostra mais um costume desse período em que os padres, 

inúmeras vezes, cediam aos desejos pelas jovens, pois como afirma Mary Del Priore 

(2011) muitos foram os Padres que sucumbiram aos desejos carnais, cativando jovens 

fidalgas e até mulheres casadas: 

 
[...] Outros confessores chegavam a requintes galantes, ofertando flores às 

suas escolhidas em pleno confessionário ou fazendo como padre Custódio 

Bernardo Fernandes, que, no Recolhimento das Macaúbas, em Minas 

Gerais, dissera a Catarina Vitória de Jesus que lhe queria bem. Mais, 

perguntando se ela era sua, meteu na boca um raminho, pedindo a ela que 

o puxasse com  seus dentes. (DEL PRIORE, 2011, p. 50). 

 

Na narrativa o Padre que era confessor do casal, sente-se atraído pela 

protagonista, mas não consegue obter nenhum envolvimento com ela. Porém, 

posteriormente na narrativa ela acaba se entregando a outro Padre recém-chegado de 

Portugal, com o qual passa a ter encontros até o momento em que Bento Teixeira os 

flagra no ato, levando-o a assassinar a esposa. 

Percebemos que todo o decorrer da narrativa apresenta uma retórica 

argumentativa ―quase-lógica‖, pois parte da premissa de que a mulher é o símbolo do 

pecado, algo que é dito desde a criação do mundo na figura de Eva, e tenta mostrar de 

várias formas as características que dão margens a tal ideia, mas, ao mesmo tempo, se 

contrapõe ao discurso das ideologias sociais dessa época através das analogias e das 

metáforas. 

A narrativa ao retratar um período em que a mulher deveria ser submissa ao 

homem, mas não acontece na narrativa, pois Bento Teixeira se coloca como um 

homem sem poder para controlar sua esposa, a qual se envolve com más amizades e 

depois por ódio dele a ter deixado e viajado sozinho, acaba por denunciá-lo a 

Inquisição. Além de envolver-se com um padre, representando dessa forma a 

confirmação da premissa inicial de que toda mulher é pecadora. Já que ela primeiro 

envolve seu esposo e o leva ao desvio da conduta considerada como a correta pela 

religião da época, pois o faz entrega-se aos prazeres carnais, e depois desencaminha 

um padre, mas vale ressaltar que o narrador acrescenta que esse servidor da Igreja 

tinha sido mandado de Portugal por sua conduta considerada como duvidosa, por isso, 

ficou destinado a esse lugarejo isolado: 
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Lógica e os argumentos quase-lógica: a sua posição é fortalecida quando 

você pode afirmar que a sua lógica e raciocínio é melhor do que seu 

oponente. Você pode mostrar que o seu adversário está a ser inconsistente 

ou está colocando diante instalações incompatíveis ou conclusões, ou está 

se contradizendo. A resposta é que quem acusa está tentando fazer a 

discussão em um sistema formal, o que faz com que ele seja um fanático 

ou um cético sobre a discussão na mão (ver acima, em ambigüidade), a 

discussão na mão admite incompatibilidade, mas apenas de forma limitada 

, quase-lógicos argumentos são aceitáveis. (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 1969, p. 268; grifo do autor). 

 
O fragmento aponta para essa figuração retórica da argumentação ―quase- 

lógica‖ que a narrativa demonstra, de modo mais reflexivo, pois ocorre como se o 

narrador expusesse a vida das personagens, e até os seus pensamentos. Com isso, 

aumenta as possibilidade de interpretação e as perspectivas sobre os fatos, pois temos 

a mulher como um ser que representa o pecado, mostrando a ideologia da Igreja do 

Brasil Colonial, mas por outro lado, também deixa claro as influências das relações 

sociais. Daí, a possível interpretação dela ter sido influenciada a trair o marido através 

das intrigas provocadas pelas ―amigas‖. 

As mulheres, nesse período, deveriam ficar no ambiente privado e se mostrar 

apenas nas missas ou no confessionário, devendo sempre seguir as ordens do patriarca 

da família: ―[...] Entretanto, a autoridade do marido e do pai continuava soberana, e a 

ela a mulher ou filha permanecia submissa.‖ (HAHNER, 2003, p. 44). Essa 

submissão era o que se esperava da mulher nesse período, mas a protagonista, no 

entanto, não segue essas regras: 

 
Logo já ouvia cantar, quando julgava que Bento ainda não chegara ou não 

estava por perto, calando-se desde que o sentia presente. Aquilo o 

machucava, de algum modo, que ela não se mostrasse contente diante dele. 

Mas punha tudo isso na conta do temperamento de Filipa, daquela 

independência que teimava em conservar, e que a fazia sempre diante, 

escorregadia, inculta, selvagem, desconhecida. (FERREIRA, 1993, p. 

159; grifo nosso). 

 

Assim, mostra essa personalidade transgressora que ultrapassa as regras da 

sociedade da época, e que é tratada através do termo ―selvagem‖, comparando-a 

como algo maléfico da figuração do humano animalizado, sempre essa relação da 

jovem com seres carnívoros. Ao mesmo tempo, novamente, em que retoma de modo 

anafórico a ideia dela ser comparada a raposa. Toda essa construção persuasiva da 
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narrativa segue em todo o decorrer do romance, questionando a pureza de Filipa 

Raposa e a compara a um animal carnívoro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como notamos, a obra literária de Luzilá Ferreira (1993) demonstra não 

apenas a narração de um fato histórico, mas inova na maneira de fazê-lo, promovendo 

uma releitura da história que acaba por trazer novidade na produção de sentido, 

dentro daquilo que aponta Luckács (2011) em seu estudo sobre o romance histórico. 

Além de proporcionar uma oportunidade para os personagens secundários de se 

expressarem, mostrando sua perspectiva sobre os fatos, como afirma Marinho (1999) e 

Esteves (2010), como a autora vem revelar a respeito ―dessa‖ Filipa Raposa, a qual, até 

então, não era conhecida se não, através das cartas da Inquisição como a mulher 

adúltera que representava a luxúria de uma pecadora como tantas outras desse período 

e também a esposa que denunciou o marido. 

A Filipa Raposa de Luzilá Ferreira através das estratégias utilizadas na 

linguagem mediante sua argumentatividade mostra um perfil que retoma, em certos 

aspectos, uma visão de mulher pura, delicada, amante do marido, mas por se 

relacionar com mulheres tidas como pecadoras a induzem junto com algumas atitudes 

do marido a tornar-se uma mulher de caráter duvidoso e revoltada. Esta é uma escolha 

da autora que opta por uma linha mais reflexiva e crítica da história, sem a 

necessidade de se ver obrigado aos estatutos de um romance mais verossímil, por ser 

histórico, mas, respeitando o contrato mimético e com privilegio a ficção como uma 

Filipa Raposa erudita e com personalidade forte a frente de seu tempo e um Bento 

Teixeira em decadência, sem o dom da escrita. 

Para tanto, utiliza-se dessa linguagem retórica para mostrar uma jovem 

comparada aos seres diabólicos e que, possivelmente, é induzida aos maus caminhos 

do pecado através das más relações sociais, além da falta de pulso firme do marido, 

para submeter à mulher a ficar detida ao campo privado da casa, pois o ambiente 

público era algo reservado apenas para os homens, segundo as convenções da época. 
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IDENTIDADE E CULTURA: UMA ANÁLISE DAS DINÂMICAS 

IDENTITÁRIAS E CULTURAIS DO FILME "CAPITÃO FANTÁSTICO" 

 

Marcela Nunes Gomes 

 

 

RESUMO 

O presente artigo consiste numa pesquisa metodológica qualitativa e intuitiva, cujo 

objetivo principal é estudar as dinâmicas identitárias e culturais na perspectivas da 

globalização que se dará por meio da análise do filme ―capitão fantástico‖. De acordo 

com Hall a ―identidade do sujeito da pós-modernidade‖ é fragmentada, deslocada e 

instável, resultado da globalização que se instaura no âmbito da sociedade modernidade, 

provocando mudanças substanciais no mundo social, principalmente, em termos de 

identidade e cultura. Para a análise fílmica serão utilizados vários autores, dentre eles o 

já citado Stuart Hall, Bauman, Canclini, Lipovetsky e Serroy, dentre outros. Quanto as 

sugestivas hipóteses, destacam-se, a de que o filme é uma excelente ferramenta que 

possibilitar discutir e refletir sobre os conceitos de identidade, cultura e globalização e a 

de que os conceitos de identidade e cultura não são taxativos, não se encerram em si, o 

que favorece a confusão entre eles. 

Palavras-chaves: Identidade, cultura, globalização, filme ―Capitão Fantástico‖. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho busca refletir sobre as dinâmicas identitárias e culturais na 

perspectiva da globalização a partir da análise do filme O Capitão Fantástico. A 

proposta é utilizar-se de um filme que possui um viés fictício para tratar pautas da 

contemporaneidade que exemplificam e ilustram situações reais da sociedade, como é o 

caso das questões sobre identidade, cultura e globalização, os quais ao serem explorados 

possibilita uma melhor compreensão da humanidade. À analise restringe-se à 

narrativa/enredo fílmico, destinado em observar de que forma as situações vivenciadas 

personagens dialogam com os conceitos trabalhos pelos principais autores abordados 

nessa pesquisa. 

O trabalho em questão é importante para a área de comunicação porque explora 

conceitos afins a esse campo, uma vez que como será pontuado, implicitamente, ao 

longo da abordagem teórica, que tanto as identidades, quanto as culturas são forjadas, 

construídas e desconstruídas a partir dos processos de comunicações, ―quanto mais a 

vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos....e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mais as identidade se torna desvinculadas – 

desalojadas de tempos, lugares... e parecem flutuar livremente‖ (HALL, 2006, p. 75). 

O filme em análise foi assistido em três momentos distintos: primeiro, para que 
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o autor desse trabalho tomasse conhecimento sobre a narrativa; segundo, para observar 

de forma criteriosa e crítica como os conceitos de identidade, cultura e globalização são 

apresentados dentro da enredo fictício; e por último, para realizar a seleção das cenas 

que possibilitassem um diálogo mais rico sobre às questões apresentadas nesse trabalho. 

Dessa forma, é valido destacar que tanto o filme, quanto as cenas fílmicas analisadas no 

âmbito desse trabalho foram escolhidas de forma intuitiva pelo pesquisador.  

Quanto às razões para a escolha do objeto empírico, o filme, dar-se em virtude 

da qual consiste em uma importante ferramenta que possibilita suscitar múltiplas 

discussões sobre os aspectos da cotidianidade social, política, econômica, ideológica e 

etc. No caso, dessa pesquisa em particular, discutir às questões identitárias e culturais no 

contexto das sociedades mais complexas. 

Por fim, a pesquisa objetiva identificar as dinâmicas identitárias e culturais a 

partir da análise da narrativa e/ou enredo do filme ―O Capitão Fantástico levando-se em 

consideração os referenciais teóricos trabalhados nos dois primeiros capítulos. Para 

ilustrar as dinâmicas nas identidades e nas culturas, utiliza-se de uma abordagem 

explicativa sobre várias cenas do filme que exemplificam situações da cotidianidade, as 

quais são protagonizadas pelo pai e seus seis filhos.  

CULTURA: DA CULTURA DAS PROIBIÇÕES À CULTURA DAS OFERTAS 

Para compreender às transformações sociais ocorridas no campo da cultura desde o 

iluminismo até o século XXI, Bauman (2013) retoma às discursões sobre a noção de 

modernidade líquida. Para o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, o conceito de cultura 

atravessou dois momentos históricos distintivos: a de ferramenta educativa, com vista ao 

alcance de uma ―condição humana universal‖ entre todos os indivíduos da sociedade, o que foi 

crucial para o estabelecimento e consolidação do Estado-Nação, na qual predominou durante o 

período iluminista, especificamente, a partir do século XVIII (1730); instrumento de distinção 

de classe social, e instância formadora de indivíduos consumidores, na qual se configura desde a 

segunda metade do século XX (1950) até os dias atuais. 

Na obra ―A Cultura no mundo líquido moderno‖  Bauman de forma pontual destrincha 

esses dois grandes momentos históricos na qual o conceito de cultura transita. Para o autor a 

sociedade contemporânea ainda reside na modernidade, uma vez que para ele, a modernidade é 

subdividida em dois estágios: modernidade ―sólida‖ e modernidade ―líquida, na qual se 

configuraria a sociedade contemporânea. 
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Portanto, originalmente a cultura, concebida no contexto da ―modernidade sólida‖, 

consistia em um agente de transformação social, ―status quo‖, a idéia era a de que os indivíduos 

compartilhassem uma ―condição humana universal‖, o contrário, a preservação da tradição das 

classes desinstruídas, estavam fora de cogitação. Para o alcance da evolução social – entende-se 

como o processo de civilização dos ―povos‖ ou dos ―populacho‖ -, coube então, à critério das 

elites culturais à missão de educá-los, de acordo com o saber que a elite acreditava que deveria 

ser alcançado por todos os indivíduos, como o idioma, rituais, história, comportamentos, 

crenças e etc. Nesse contexto, a cultura passa a ser interpretada como uma ―missão proselitista‖ 

pelas classes instruídas, dado sua atuação consoante ao papel de ―educar‖ às massas 

(BAUMAN, 2013). 

Na modernidade ―sólida‖, a ―cultura‖, resguarda-se também, à função de ferramenta 

básica para a formação de ―uma nação, de um Estado e de um Estado-Nação‖ (BAUMAN, 

2013, p. 13), com vista a consolidação da nova ordem social. Como visto, a cultura como 

ferramenta de educação, foi negociada às classes ―ilustradas‖– numa espécie de acordo 

unilateral, na qual os principais interessados e beneficiados, era senão os próprios agentes 

educadores. 

 Para abordar a segunda fase sígnica da ―cultura‖, que se configura no contexto da 

modernidade ―liquida‖, Bauman (2013) recorre aos conceitos apresentados pelo sociólogo 

francês Pierre Bourdieu (2011), que subdivide esse momento histórico da cultura em outros 

dois: o primeiro se localiza entre às décadas de 1960 e 1970, em que a cultura é encarada como 

um aparato de distinção e hierarquia social, onde  se valoriza indivíduos que cultivavam ―bons‖ 

modos e excluíam-se os desprovidos dessa virtude; segundo, o período compreendido desde o 

início do século XXI até os dias contemporâneos, na qual a cultura é concebida como artefato 

de ―consumo‖, que atrai, seduz, cria estímulos nos indivíduos, aos expô-los frente a uma 

coleção de sugestões e tentações, que poderão ou não serem acatadas e aceitas por eles. 

Contudo, é no contexto da globalização, diga-se mundo ―líquido‖, que segundo Bauman 

(2013), a cultura perde o seu atributo essencial, a condição de agente de transformação e de 

educação e a qualificação de ―a serviço de status quo, da representação monótona da sociedade 

e da manutenção do equilíbrio do sistema‖ (BAUMAN, 2013, p. 16),  a qual mirava para a 

formação de homens ―instruídos‖ e ―esclarecidos‖, e que favorecia a conservação de certos 

aspectos estáveis dos valores propagados no âmbito da estrutura do Estado Nação.  

Em suma, a cultura ―sólida‖, protagonizada no final do século XVIII às últimas décadas 

do século XX, compreendeu um período histórico em que se prezava pela ―universalidade‖ e 

―homogêneidade‖ em termos de valores, identidades, culturas e etc. As sociedades 

apresentavam estruturas sociais ―previsíveis‖, ―equilibradas‖ e ―estáveis‖, pois se organizavam 
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a partir de referenciais, também, estáveis como família, a religião, tradições, cultura local, 

dentre outras. Nesse contexto, os indivíduos possuíam lugares pré-estabelecidos que os situava 

no tempo-espaço e que alimentava um ímpeto sentimento de uma segurança social no interior 

do sistema estatal, a qual era impulsionada e proporcionada pelas forças estatais e pelas elites 

culturais. Contudo, Bauman (2013) admite que o momento, também, experimentou mudanças 

significativas em diversos segmentos sociais, as quais, inclusive, colaboraram para o fim desse 

período histórico. 

Essa realidade da vida ―sólida‖ muda em razão das transformações apressadas, 

aceleradas e intensas que ocorrem no interior das sociedades, principalmente, em razão 

de cinco principais eventos: enfraquecimento do poder dos governos estatais em 

organizar eventos locais e internacionais; ascensão do capitalismo global; proliferação 

das corporações transnacionais; advento das tecnologias eletrônicas com destaque para a 

internet que possibilitou um grande fluxo de comunicação de caráter praticamente 

instantâneo em escala global; preocupação com os riscos; e por último, o avassalador 

crescimento das migrações humanas pelo mundo. O autor diz que todas as relações do 

mundo estabelecidas nesse contexto passaram a ser marcadas por muitas incertezas, por 

dissoluções, por esvaziamentos, por flexibilizações e por instantaneidade (BAUMAN, 

2001). 

Nessa última fase, a cultura descrita por Bauman (2013) presta-se ao ofício de 

servir e/ou formar ―consumidores‖ e não mais a ―cidadãos‖ como ocorria no período 

anterior à globalização. A cultura transformou-se, portanto em um dispositivo de 

sedução dos sujeitos, os quais são atraídos pela promessa de felicidade e de satisfação 

de seus desejos. Contudo, na vida ―líquida‖, essa felicidade e satisfação do sujeito nunca 

é alcançada, pois a cultura do consumo preza-se ao exercício do ―descarte‖, da 

diminuição do tempo de aquisição, do movimento de mudança brusco e repentino e à 

fuga a todas as formas obsoletas, restando a função de criar prazeres, e necessidades 

intermináveis e insaciáveis. Dessa forma, a cultura subjuga-se à lógica do rápido 

desapego em obediência aos interesses do mercado, que nesse momento alcança uma 

perspectiva global. Ainda, nesse contexto, da modernidade ―líquida‖ somente aqueles 

que possuem potencial de consumidor são valorizados enquanto indivíduos pela 

sociedade. 

A cultura na era ―líquida‖, representou uma fragilização das soberanias 
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territoriais, e por conseguinte, dos Estados-Nação, por exemplo, as questões que outrora 

eram específicas e de cunho exclusivamente local, não mais estão ao alcance dos 

governos nacionais, ou porque tornaram-se objeto de pautas de governos globais, ou 

porque os governos afetados não são visto pelas nações internacionais como capazes de 

propor soluções eficazes às questões suscitadas, contribuindo, assim, por aumentar a 

sensação de insegurança da sociedade. A época caracteriza-se, ainda, pelo declínio das 

hierárquias, pelas conexões individualizadas, pelo enfraquecimento da vida e das 

relações humanas - volubilidade dos valores e dos relacionamentos nos sujeitos sociais , 

pelo pensamento e ações individualista em detrimento de pensamentos em termo de 

grupo para a obtenção do bem-estar comum à comunidade, pela coexistência do desejo 

de ser ―singular‖, leia-se ―heterogêneo‖ e de ser o ―outro‖ leia-se ―homogêneo‖ das 

identidades, pelo excesso de liberdade de escolha atribuído aos indivíduos, tornando-os 

responsáveis tanto pelos sucessos logrados quanto pelos eventuais fracassos. 

Sobre as identidades, nesse novo contexto cultura, tornaram-se ―fluídas‖ e 

―líquidas‖, se antes os sujeito já não tinha certeza sobre seu lugar no ―futuro‖, agora 

mais ainda, com a certeza do futuro incerto. Isso porque, no âmbito das sociedades mais 

complexas, as identidades estão em constante ―fluidez‖, os sujeitos tende a se tornarem 

responsáveis pela construção da própria identidade, tomando como pressuposto que 

agora eles dispõe da liberdade de escolha, e estão inseridos dentro de um mercado 

global de consumo, ou sejam, constam com inúmeras opções sugestivas das quais eles 

tem a ―falsa‖ ―liberdade‖ de escolher entre o que consumir, a partir dessas relações os 

sujeitos constroem e redefinem suas identidades, que mudam a todo instante. A 

mudança nas identidades relaciona-se com o fato de quer, os sujeitos a todo tempo tende 

a redefinir suas preferências, seus costumes, seus hábitos, seu estilo de vida, ou seja, o 

que é atraente e tentador para determinada pessoa hoje, daqui alguns dias, semanas ou 

meses pode não ser mais. 

Bauman (2013), crítico ferrenho da era ―Pós-moderna‖ e da globalização, tanto 

que prefere se referir à época como modernidade ―líquida‖, por acreditar que o primeiro 

termo é desapropriado ao período por resguardar um aspecto ideológico, aponta que as 

práticas de consumo características das sociedades globalizadas, ou da cultura ―líquida‖ 

produzem, constroem e redefinem as identidades dos sujeitos. Sendo subsidiada pela 

cultura da ―moda‖, considerada um fenômeno social em constante ―devir‖ a qual está a 
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serviço de uma ideologia de mercado orientada para a ótica do consumo exacerbado. 

Sendo responsável por direcionar os indivíduos quanto ao que comer, vestir, consumir 

em formar de vestimentas, calçados, arte e etc. É sob o comando da ―moda‖, por 

exemplo, que os sujeitos são direcionados à consumir mais e mais identidades, a se 

manter sempre atualizados e em dia com as novidades que são lançadas no mercado, 

sob o risco de que se assim não sejam excluídas social. Essa interminável e infindável 

busca por sobreviver no sistema que preza pelo ―consumo‖, geram indivíduos que 

alimentam sentimentos de fracassos, por não alcançarem o progresso propagando pela 

cultura de ―consumo‖ – aa satisfação, a felicidade, e o sentimento de pertencimento e 

aceitabilidade social.  

Dessa forma, visualiza-se um ―cultura‖ desajustada que encontra-se subjugada à 

―moda‖ e servem a propósitos outros que não social, onde todos os tipos culturais, sem 

qualquer distinção, são ―bem-vindos‖, ou seja, a lógica do ―consumo‖ é ser menos 

seletivo possível e mais tolerante às diferenças. Portanto, nessa perspectiva que a cultura 

apresenta-se como ―onívora‖ em detrimento das culturas ―unívoras‖ que prezava pela 

seletividade excessiva em relação ao que consumir e a outras formas culturais. Ainda, é 

fase da cultura que cresce e aumenta as diferenças, as desigualdades, as discriminações 

e as deficiências nas relações humanas que ao mesmo tempo a cultura prometia 

suavizar. 

CULTURA-MUNDO: JANELAS PARA O MUNDO 

 

Lipovetsky e Serroy (2011) sugerem que a cultura passou por três etapas de 

evolução histórica: a primeira, caracterizava-se pela preservação das formas culturais 

passadista, reprodução fiel modelos recebidos das entidades invisíveis, exemplificados 

pela figura dos deuses, destacando-se, principalmente, a atuação das igrejas como 

propagadoras desses valores, costumes e crenças do passado; a segunda, com o advento 

das democracias modernas e de seus valores ―de igualdade, de liberdade‖ e de 

―laicidade‖; e por último, a era da hipermodernidade que se consolida no contexto da 

globalização, e que é característica das sociedades da contemporaneidade. 

Como apresentado, a primeira fase representou um período de excessiva 

interferência da religiosa na esfera cultural. Esse momento é marcado pela cópia do 
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modelo tradicional (Ctrl + C e Ctrl + V), onde o passado é venerado e idolatrado. Nesse 

contexto, portanto, não existe espaço para os desdobramentos de cunho individuais, ―as 

maneiras de ser e de pensar, as trocas, os modos de expressão, são comandados por 

normas coletivas que não reconhecem o princípio da iniciativa individual e cujo foco 

legitimador encontra-se nas potências do invisível‖ (LIPOVETSKY, SERROY, 2011, p. 

12).  

A segunda fase, entretanto, surge com o advento das democracias modernas. De acordo 

com Lipovetsky e Serroy (2011), a principal característica desse novo momento é a libertação 

dos homens das dominações e das imposições tradicionais. Destaca-se, com isso, a 

―secularização o da cultura‖ – quando a igreja perde seu poder de influência sobre os diversos 

seguimentos da vida social, diga-se, na política, na economia, no mundo jurídico, artístico, 

dentre outros. Segundo ele (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p.12), a ―Fé na ciência, na 

dominação tecnológica da natureza, no progresso ilimitado‖, consiste em outras especificidades 

que também marcaram muito essa fase. 

Quanto a terceira e última fase, Lipovetsky e Serroy (2011) explica se instaurou 

há duas ou três décadas. Trata-se, pois, de uma sociedade contemporânea desenvolvida 

no contexto da globalização. Esse momento demarca o nascer de um novo regime 

cultural o da ―hipermodernidade‖, onde novos ou senão velhos valores e princípios 

tradicionais, novamente passam a ser reverenciados. 

Sobre essa última fase, Lipovetsky e Serroy (2011) explicam que ela, apresenta 

controvérsias, pois, ao passo que é capaz de comprimir tempo e espaço, o que causa a 

sensação nos sujeitos de que são integrantes de um mundo único e reunificado, 

tornando-os vulneráveis as mesmas regras e lógicas do mercado, da beleza, do 

conhecimento e etc, e ao passo que fortalece a homogeneização das identidades – 

indivíduos que se veem compactuando das mesmas práticas: comendo, vestindo, 

assistindo as mesmas séries, programas e filmes, independente de qual ponto do planeta 

ele esteja situado. Simultaneamente, surgem os movimentos que objetivam reafirmar as 

identidades particularistas locais, nacionais, religiosas, étnicas, patrimoniais, artísticas e 

etc. Diante disso, observa-se que paralelo a ―uniformização globalistas, pessoas que 

cultivam hábitos culturais similares, surgem a ―fragmentações culturais‖. 

IDENTIDADE  
2.1 IDENTIDADE DO SUJEITO NO TEMPO  
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Hall (2006) trabalha com três definições de identidade, são elas a concepção 

identitária do sujeito do iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. Segundo 

ele, as mudanças no conceito de identidade, surgem a partir das transformações sociais, políticas 

e econômicas implementadas no âmbito da conjuntura da sociedade, e dado o fato desse sujeito 

pertencer a determinada cultura de raça, cor, etnia, língua, nação, dentre outros. 

A identidade do sujeito do iluminismo, no século XVIII, o qual sofreu influências do 

movimento humanista que priorizava a concepção individualista e centralizada do indivíduo, é 

formada por um centro essencial do eu – egocentrismo, o qual emerge pela primeira vez com o 

nascimento do indivíduo, esse núcleo é considerado a própria identidade dele, e embora se 

desenvolva durante a existência desse indivíduo, o centro essencial do ―eu‖, ou seja, a própria 

identidade permanece inalterada, contínua e idêntica (HALL, 2006). O autor conceitua como 

alguém ―totalmente dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação‖ (Hall, 2006, p. 

10), ou seja, um sujeito que pensa e age de forma consciente. Esse sujeito, é caracterizado e 

exemplificado pela célebre frase do René Descarte ―Penso, logo existo‖. 

O sujeito sociológico, caracteriza-se como aquele que se configura no mundo moderno 

por não ter o centro essencial do eu como autônomo, nem autossuficiente, dependendo 

essencialmente do ―eu‖ do próximo, ou seja, é formado a partir das relações estabelecidas com 

outras pessoas, que servem de referência para mediar os valores, sentidos e símbolos 

relacionados à cultura, Essas pessoas possuem papéis importantes em sua vida (Hall, 2006, p. 

11). 

Quanto ao sujeito da Pós-modernidade, esse está inserido num processo identitário 

considerado móvel, permanente e instável. Trata-se, portanto de uma identidade caracterizada 

como inacabada. Segundo Hall (2006), o sujeito é cercado de sistemas e significações culturais, 

os quais são responsáveis em parte pela construção da identidade desse sujeito, dado essas 

circunstâncias o indivíduo antes conceituado como um ser ―unificado‖ e pleno ―em sim 

mesmo‖, torna-se um sujeito que assume diferentes identidades e diferentes momentos, a 

exemplo, uma pessoa pode decidir alternar entre as identidades do ser mãe, ser filha, ser gerente 

e etc., considerando o contexto em que ela está inserida. Essas identidades são contraditórias, 

trazem diferentes direções fazendo com que as identidades permaneçam num processo contínuo 

de deslocamento, podendo trazer para si, temporariamente, diferentes representações dessas 

identidades culturais, modificando-as ou descartando-as sempre que necessário. 

2.2 A DESCENTRALIZAÇÃO IDENTITÁRIA DO SUJEITO 

Dentre as variáveis que concorreram para o fim do sujeito sociológico, 
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destacam-se  as ideias marxistas relativas  ao ―trabalho‖, os estudos de Freud voltados a 

descoberta do inconsciente, a linguística de Ferdinand de Saussure que defende a ideia 

de que o homem não é autor do que afirma, antes coautor, o trabalho intitulado ―poder 

disciplina‖ realizado por Michel Foucault que prevê um regime de estrito controle e 

disciplina quanto ao modo de ser e de agir do sujeito pós-moderno, e o último o avanço 

dos movimentos sociais durante a década de 60 (Hall, 2006).  

GLOBALIZAÇÃO 

A discrepância quanto a origem da globalização é fato, de um lado há os autores 

que define sua datação no início do século XVI, com a expansão do capital e do mundo 

ocidental, e de outro, os autores que a localiza em meados do século XX, com a 

articulação do mercado em escala global, devido as inovações tecnológicas e 

comunicacionais. 

De modo geral, a globalização tem sido associado a fenômenos negativos: a 

peleja de todos contra todos; a expansão da migração; a intensificação e disseminação 

dos conflitos étnicos e regionais; e como caminho para a homogeneidade, ―a 

uniformização do mundo num mercado planejado é consagrada como o único modo de 

pensar‖ (CANCLINI, 2003, p. 19). Porém, Canclini (2003), posiciona-se, contrário ao 

argumento que relaciona a globalização às ações de homogeneização, por entender que 

―muito do que se diz sobre globalização é falso. Por exemplo, que ela uniformiza todo 

mundo‖ (CANCLINI, 2003, p. 41). 

Considerando os apontamentos apresentados acima e outras aspectos 

característico da globalização, os quais não serão explorados nesse estudo, em razão da 

extensão temática que o caso requer, Caclini (2003) classifica, a [globalização], como 

um processo paradoxal: segundo ele, ora o fenômeno é concebido como expansionista 

de regras de funcionalidades de mercados, logo de potencialidades da economia da 

sociedade, ora como um agente debilitador da capacidade de ação do Estado-nação, dos 

partidos, e dos sindicatos. Desse modo, ao mesmo tempo que provoca um fluxo 

transnacional, resulta numa insegurança do indivíduo com relação a nação (CANCLINI, 

2003). 
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ANÁLISE DO FILME: CAPITÃO FANTÁSTICO 

 

Captain Fantastic (Capitão Fantástico) é um filme de comédia-drama 

estadunidense, escrito e dirigido por Matt Ross, autor, diretor e roteirista dos Estados 

Unidos. O filme teve sua estreia no Festival de Cinema de Sundance em 23 de janeiro 

de 2016, e lançado oficialmente no dia 08 de dezembro de 2016.  

A sinopse do filme – Ben (Viggo Mortensen) e Leslie (Trin Miller) idealizaram 

formar uma espécie de família ideal, para isso o casal, juntamente com os seus (seis) 

filhos, refugiam-se em comum acordo para a floresta selvagem situada no Pacífico 

Norte, onde decidem morar e educar suas crianças. Encarregam-se, então, da educação 

dos filhos tanto física e culturalmente, a partir do ensinamento de lições básicas, desde a 

alfabetização, hábitos de leitura de obras clássicas, aulas instrumentais, exercício do 

debate, argumentação e persuasão, quanto a prática de outras atividades mais 

complexas, destacando-se dentre elas o ensino de rígidos exercícios esportivos e 

atividades físicas de condicionamento e resistência física, como é o caso da escalada, a 

estratégias de combate ao inimigo, a caça, dentre outras atividades consideradas 

desumanas demais, no contexto da sociedade moderna, para as crianças e adolescentes 

daquela faixa etária. Entretanto, um certo dia, a família depara-se com a triste notícia, 

suicídio de Leslie, frente a essa tragédia, a família se desloca rapidamente para Cidade 

na tentativa de revê-la ao menos pela última vez, mesmo que fosse morta, ou na 

esperança para realizar um de seus últimos desejos – que era, enquanto praticante da 

religião ou prática ―filosófica‖, a cremação do seu corpo. Por fim, esse deslocamento da 

―natureza‖ para a grande Cidade, coloca-os, pai e filhos, frente a novos desafios da vida 

moderna, e diante de um conflito identitário. 

DAS CENAS ANALISADAS 

INICIAÇÃO FILHO MAIS VELHO FAMILIA CASH 

FAMILIA CASH NO BANCO 

FAMILIA CASH NO RESTAURANTE 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO NAOM CHOMSKY 

FAMÍLIA CASH NA CASA DOS PARENTES 
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FAMÍLIA CASH NO VELÓRIO 

MISSÃO DE RESGATE 

REGASTE DE LESLIE  

DESPEDIDA DO FILHO MAIS VELHO DA FAMÍLIA CASH 

FAMÍLIA CASH EM SEU NOVO LAR 

 

Sobre as cenas fílmicas relacionadas acima depreende-se que é possível ver 

que há vários elementos importantes sobre identidade, tal como as identidades mal 

resolvidas ou deslocadas, pois, os personagens não aderiram totalmente ao estilo de vida 

natural, uma vez que em diversos momentos, é feito uso do celular ou telefone para a 

comunicação, Ben possuir um ônibus de transporte, todos usarem vestimentas. 

O fílme também mostra que há o conflito entre as identidades culturais, muitas 

cenas denotam que há a intolerância da identidade cultural, protagonizadas por sujeitos 

diferentes, como o pai e o avô, relativo a guarda das crianças, o avô alegando por 

diversas vezes, maus tratos pela parte do pai e violação dos direitos da criança e do 

adolescente, no contexto dos direitos humanos, dado a forma disciplinarmente rígida 

com que o pai educava seus filhos. Enquanto que para o pai a forma com que ele 

educava seus filhos era a ideal.  

Essa intolerância também é percebida pela perspectiva da tia das crianças sobre 

essa educação, há a falta de sensibilidade, respeito e tolerância como a forma que Ben 

educava as crianças, utilizando de certa forma, de um ―elitismo cultural‖.  

Todas as experiências vividas desde a morte de Leslie serviram para que Ben 

refletisse sobre o modo de criação delas, havendo uma fragilidade em decorrência da 

ausência da esposa, pois não havia mais alguém para compartilhar as mesmas 

convicções. Ben, resolveu adormecer sua identidade, estabelecida por meio das relações 

culturais e sociais, transmitido aos filhos, pois passou a acreditar que havia errado 

quanto a educação que havia dado aos seus filhos. O pensamento e ações de Ben, se 

encaixam dentro dos conceitos de Identidade híbrida, que são processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam 

para gerar novas estruturas, objetos e práticas. (CANCLINI, 1997, p. XIX) 
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Essa parcial mudança de comportamento e da identidade, serviu para que as 

crianças pudessem descobrissem um ―mundo‖ até então desconhecido para elas, cheio 

de possibilidades, e passível de mudanças positivas.  Esse comportamento é percebido 

em diferentes nacionalidades ou grupos sociais, em meio ao processo de globalização, 

está implícito na sociedade, pela diversificação de pessoas que contribuem para formar 

a identidade cultural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mídia em convergência com a globalização apresenta-se como principal 

propagadora da cultura, e portanto de identidades, o que implica, consequentemente, no 

fim ou na reconstrução de tantas outras, dado os conflitos entre elas. É válido, destacar, 

que enquanto, anteriormente, a difusão estava sujeita a interação presencial, no contexto 

das sociedades complexas, o cenário é complemente diferente, por exemplo, com 

apenas um clique, o indivíduo tem a possibilidade se interagir e ser influenciado por 

culturas alheias a dele. Ela, também, pode influenciar os indivíduos ditando o ―estado-

de-ser‖ de cada um, por meio da apresentação de características, na qual a mídia 

entende como o modelo ideal, a ser ―imitada‖ e ―reproduzida‖.  

Por outro lado, diversos autores consideram que a identidade se expressa e se 

constitui a partir de processos de comunicação, os quais não necessariamente se 

sujeitam às leis espaciais e temporais. Hoje, com a midiatização dos meios de 

comunicação, as dinâmicas identitárias e culturais tornaram-se mais frequentes e 

intensas. A evolução tecnológica, em particular, a chegada da internet tornaram essas 

trocas entre identidades e culturas mais frequentes, contribuindo para alterações 

significativas na identidade nacional e individual do sujeito ao impor padrões de beleza, 

comportamentos, ao determinar o que deve ser comprado, falado, lido, com isso assume 

uma outra função como a de formadora de opinião. 

Conclui-se, portanto, que é possível sim, fazer uma releitura de temas e questões 

da atualidade, a partir de uma ferramenta fílmica, que é possível sim, refletir, a partir 

daí, compreender vários aspectos que permeia a realidade da sociedade contemporânea, 

como as dinâmicas que ocorrem nas identidades, e nas culturas considerados vários 

fatores, dentre os quais se destacam, a chegada da capitalismo, ou mesmo da 

globalização, no contexto mais amplo. 
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Outra, conclusão, alcançada a partir desse estudo refere-se às categorias 

culturas e identidades. Embora, entenda-se que a identidade faça parte da cultura, uma 

vez que um indivíduo ou grupo de pessoas que participam de uma sociedade, possuem 

características que as diferenciam de outros grupos. Hall (2006), apresenta que o 

conceito de identidade não é algo simples de ser definido, mesmo este sendo um 

renomado estudioso dessa área, caracteriza ―identidade‖ como ―algo demasiadamente 

complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social 

contemporânea‖ (HALL, 2006, p. 8). A mesma dificuldade relatada por stuart Hall 

(2006), também, é verificada em outros autores, os quais foram esboçados nesse 

presente estudo. Dessa forma, ele aponta que não é possível formar uma definição de 

forma conclusiva, uma vez que se trata de um estudo empírico, objeto das ciências 

humanas.  

A identidade se insere no contexto cultural e a globalização é objeto de um 

fenômeno, também, cultural. A partir da relação entre identidade e globalização 

vislumbra-se dinâmicas identitárias. Quanto a cultura e a identidade são fenômenos 

comunicacionais, pois os processos comunicacionais colaboram, tanto para a construção 

quanto para os deslocamentos identitários e culturais, evidenciados por meios dos 

processos culturais conhecimentos como hibridação. 

Os filmes, mesmo que fictícios, carregados de subjetividade, valores, 

ideologias, dentre outras características, são ferramentas que possibilita um diálogo com 

questões reais vivenciadas na realidade social, como às abordagens pertinentes a 

identidade, cultura e globalização, bem como possibilita a compreensão dos fenômenos 

identitários e culturais a partir do enredo fílmico, por meio das situações protagonizadas 

pelos personagens da narrativa. Nesse sentido, ao analisar o filme Capitão Fantástico, é 

possível identificar todos esses elementos de forma clara, e fazer uma associação com 

os tópicos desenvolvidos neste trabalho. 

Finalmente, infere-se que os filmes são excelentes ferramentas de compreensão 

da sociedade; identidade e cultura são conceitos que permeiam o campo da 

comunicação, embora que muitas vezes seus significados se confundem por 

apresentarem proximidade; o filme possibilitou discutir de forma riquíssima vários 

aspectos temáticos relativos aos conceitos de identidade, cultura e globalização, 
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proporcionando um diálogo com a realidade da sociedade contemporânea, e assim uma 

compreensão melhor dela. 
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O CENÁRIO ROCK UNDERGROUND EM RIO BRANCO – AC A PARTIR DA 

REALIZAÇÃO DO EVENTO FELIZ METAL
35

 

 

Maria de Fátima Bandeira De Souza
36

 

 

RESUMO 

Este artigo trata-se de uma abordagem inicial a respeito do cenário do rock na cidade de 

Rio Branco, Acre, tendo como foco a realização do ‗Feliz Metal‘. A pesquisa busca 

discutir elementos que contribuem para a permanência desse evento como um símbolo 

da cultura underground no Acre. Organizado há 15 anos, de maneira independente, 

trata-se do evento musical com maior permanência no Estado e volta-se, 

principalmente, para a divulgação de bandas fora da grande mídia e do cenário musical 

em geral. Para melhor compreensão do tema proposto, recorre-se aos conceitos de 

underground e tribalismo a partir dos estudos dos autores Leonardo Campoy e Michel 

Maffesoli. São apresentados, de maneira breve, as características do ‗Feliz Metal‘, o uso 

e apropriação dos espaços de realização, as bandas participantes, o estilo musical 

predominante e os significados que o evento articula. Conclui-se que esse evento se 

constitui em um espaço de sedimentação da identidade heavy metal, pois promove o 

intercâmbio cultural entre diversas bandas e o público. Além disso, há a força da cena 

underground: o evento incentiva a criação de novas bandas e, mesmo com pouco 

financiamento, ao contrário de outros festivais realizados na cidade, o ‗Feliz Metal‘ é o 

que permanece há mais tempo no Acre. 

Palavras-chave: underground; tribalismo; heavy metal; Feliz Metal 

 

UMA CENA DE CONCEITOS 

 

O trabalho é uma proposta de apresentar um breve panorama do cenário musical 

rock no Acre. Busca-se expor essa cena musical sob a perspectiva do Feliz Metal, 

evento de rock que acontece anualmente na cidade de Rio Branco, Acre. Para isso, é 

necessário inicialmente, definir os conceitos que norteiam a pesquisa, a fim de 

possibilitar um melhor entendimento do objeto de estudo. 

O termo que se destaca ao se falar em cenário musical e eventos de rock pesado 

e suas diversas vertentes é ―underground‖. O dicionário Michaellis traz algumas 

acepções sobre a expressão: 

 

1. Diz-se de movimento que surgiu nos Estados Unidos da América na 

década de 1960, envolvendo teatro, cinema, imprensa e literatura, que 

questiona e contesta os valores culturais e sociais vigentes; udigrúdi. 

2. Diz-se de peças teatrais, filmes, obras literárias e jornais pertencentes a 

esse movimento; udigrúdi (MICHAELLIS, online). 

 

                                             
35  Trabalho apresentado no GT 6 – Estudos Interdisciplinares da VIII Semana Acadêmica de 

Comunicação – Seacom 2019, realizada de 3 a 7 de junho de 2019. 
36 Jornalista graduada pela Universidade Federal do Acre. Email: m.fatima.bandeira@gmail.com. 
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Maia (2015) apresenta o conceito de underground a partir das definições de 

cultura e contracultura, por entender que o underground é uma das faces da 

contracultura e é crucial abordar este elemento intrínseco. 

Ao falar em cultura, Maia (2015) define que este termo é amplo e complexo para 

se apresentar uma única definição. Cultura deve ser pensada no plural, pois não existe 

―a cultura‖, mas sim, várias ―culturas‖. O conhecimento, as artes, moral, costumes, 

crenças, enfim, tudo o que é produzido pelo homem faz parte da cultura. 

Maia (2015) apresenta ainda a reunião dos conceitos de cultura em âmbito 

sociológico e antropológico. No que concerne ao campo da Sociologia, cultura ―é um 

fenômeno amplo que está presente em toda a vida social‖ (MAIA, 2015, p. 83), 

podendo se manifestar de forma material, por meio de artefatos e objetos, ou de forma 

não-material, no campo das ideias, como arte, a ética, crenças, conhecimentos, técnicas 

e valores. Já no campo antropológico, leva-se em conta, também, o aprendizado do 

indivíduo, e a cultura é um fator essencial na diferenciação entre os comportamentos 

individuais. 

Sobre contracultura, Pereira (1988) explica que o termo foi criado pela imprensa 

norte-americana, nos anos 1960, para classificar um conjunto de manifestações culturais 

que estavam surgindo nos Estados Unidos e em outros países que buscavam novas 

maneiras de pensar, encarar a realidade e se relacionar com o mundo. A característica 

básica é a contestação à cultura vigente, uma postura de crítica radical à sociedade 

 

Contracultura é a cultura marginal, independente do reconhecimento oficial. 

No sentido universitário do termo é uma anticultura. Obedece a instintos 

desclassificados nos quadros acadêmicos (PEREIRA, 2015, p. 13). 

 

 Totalmente ligado a contracultura, o underground trata-se de uma cultura que 

não está preocupada em seguir modismos, padrões comerciais, e que se coloca contra a 

fama, o lucro e a grande visibilidade midiática. Manifesta-se na música, nas artes 

plásticas, na literatura. Segundo Hugo Ribeiro (2004): 

 

A partir dessa definição, as bandas de rock underground são aquelas que não 

participam diretamente de grandes eventos midiáticos, sendo quase sempre 

marginalizadas pela mídia e sociedade em geral, desenvolvendo dessa forma, 

uma rede própria de comunicação e divulgação, e uma cena alternativa 

(RIBEIRO, 2004, p. 2). 
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 Heavy metal, ou ―metal pesado‖, refere-se ao gênero derivado do Rock N‘ Roll, 

com guitarras distorcidas, batidas pesadas e vocais poderosos. Esse termo, segundo 

Nogueira (2003)
37

, apareceu na música pop pela primeira vez em Born to be wild, da 

banda Steppenwolf, em 1968, ainda que o verso ―heavy metal thunder‖ (trovão de metal 

pesado), não se refere às guitarras, mas ao barulho das motocicletas. 

 Mas o heavy metal não é apenas um gênero musical. Esse estilo, então, vai 

muito além, pois manifesta-se por meio de roupas, poses, atitudes, nas letras de músicas, 

nos ritmos, na performance das bandas e no envolvimento prático com os fãs. Estes 

últimos não são apenas consumidores de música, mas tornam-se produtores de heavy 

metal, compondo músicas, produzindo show e transmitindo gravações. ―Constituinte de 

grupos locais e produtor de estéticas sonoras, ele faz do heavy metal uma ação social e 

um modo de inserção na cidade‖ (CAMPOY, 2010, p. 23). 

 Outra característica do heavy metal é sua segmentação. Campoy (2010) 

prossegue afirmando que é impossível especificar toda a miríade de sub-gêneros do 

heavy metal: há o trash metal, metal progressivo, power metal, black metal, death metal, 

doom metal, gore/grind, entre tantos outros. Todos representam variáveis estilísticas 

apresentadas pelas bandas. A diferença está na intensidade do som, na utilização dos 

instrumentos, nas diversas influências, nas letras e nos elementos apresentados nas 

músicas. 

 

Mas tudo é underground, uma organização específica de mercado e de 

indústria da música que se deseja oculta na vida urvana, sempre a definir-se 

contra um inimigo externo: o mundo inautêntico e corrompido de modo geral 

contra o qual se combate (CAMPOY, 2010, p. 14). 

 

 Devido à própria organização do evento Feliz Metal, que conta com a 

participação de várias bandas do segmento, apresenta-se o conceito de heavy metal 

extremo, a partir dos estudos de Campoy (2010). 

 

À primeira vista, o gênero musical abordado repele os não-aficionados. Esse 

é um efeito desejado e explícito da ideologia que o acompanha. O metal 

extremo produz um som pesado, isto é, radicaliza a elaboração artística de 

uma sonoridade brutal e acelerada, da afinação distorcida, do vocal gutural; 

vem acompanhado de um imaginário que estiliza o mal, o abjeto, o horror 

(CAMPOY, 2010, p. 13). 

 

                                             
37 Disponível em <https://super.abril.com.br/cultura/de-onde-vem-o-termo-heavy-metal/>.  

https://super.abril.com.br/cultura/de-onde-vem-o-termo-heavy-metal/
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O UNDERGROUND E O TRIBALISMO 

 

Maia (2015) destaca a questão da sociologia do cotidiano. Tomando como 

pressuposto que o cotidiano refere-se não apenas a algo rotineiro vivenciado no tempo e 

no espaço pelos indivíduos, a autora traz as reflexões de Michel Maffesoli (1995) 

segundo o qual o cotidiano não pode ser entendido como um conceito, mas como um 

estilo, por ser mais abrangente. 

 
 [...] De tudo o que foi dito, deve-se lembrar que o estilo pode ser 

considerado, stricto sensu, uma ‗encarnação‘ ou ainda a projeção concreta de 

todas as atitudes emocionais, maneiras de pensar e agir, em suma, de todas as 

relações com o outro, pelas quais se define uma cultura. (MAFFESOLI, 

1995, p.64, apud MAIA, 2015, p. 67) 

 

O conceito de cultura, já citado aqui, é algo inerente para se entender o 

cotidiano. Maia (2015) fala que as questões emocionais presentes nas trocas entre o 

indivíduo e o outro são importantes, remetendo à alteridade, ou seja, o diferente, 

―considerar a existência de alguém que está na outra ponta, responsável por completar 

essa relação de troca social‖ (MAIA, 2015, p. 67). 

A partir da obra de Maffesoli, dois conceitos podem ser destacados para se 

compreender melhor o objeto de estudo: socialidade e tribalismo. O primeiro refere-se 

ao ―estar-junto‖ de forma espontânea, ou seja, os grupos sociais, como característica 

principal da pós-modernidade, não estão mais vinculados entre si por contratos ou 

normas estabelecidas, mas sim por um sentimento em comum. Hábitos, ideologias, 

costumes, motivações que estão no consciente de cada indivíduo passam a se manifestar 

no coletivo. 

 

De maneira quase animal sentimos uma força que transcende as trajetórias 

individuais, ou antes, que faz com que estas se inscrevam num grande balé 

cujas figuras, por mais estocásticas que sejam, no fim das contas, nem por 

isso deixam de formar uma constelação cujos diversos elementos se ajustam 

sob forma de sistema sem que a vontade ou a consciência tenham nisso a 

menor importância. É este o arabesco da socialidade (MAFFESOLI, 1998, p. 

107). 

 

 Atrelado à socialidade, apresenta-se o termo tribalismo. Com o ―declínio do 

individualismo‖ apontado pelo autor, os grupos sociais emergem como o lugar de 

inserção e permanência do indivíduo na coletividade. Dotados de coesão, partilha de 

valores, lugares e coerência nos ideais, esses grupos se organizam, defendem e 
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contestam o que não está de acordo com o sentimento compartilhado. A partir desse 

termo entende-se também a questão do underground, presente nos eventos de metal 

extremo. A fala de Victor Michael Santos, um dos primeiros organizadores do Feliz 

Metal, retrata isso: 

 

O underground é um movimento que é muito coeso, muito sólido e caminha 

diferente do que as pessoas imaginam que ele é. Tipo o underground não 

almeja ser o mainstream, o underground almeja ser coeso, autossustentável, 

fomentar essa contracultura, em todos os sentidos, não só na música, é no 

estilo de vida, são nas publicações que a gente tem, são os zines38, que são as 

revistas, são os blogs, são as distros que fazem o papel de distribuir, de fazer 

circular o material das bandas, enfim. O underground não busca essa fama, 

esse sucesso que as pessoas imaginam que sejam o ponto final do 

underground. Nós estamos aqui hoje desconhecidos, mas não queremos ser 

um Iron Maiden. Nós temos nossas influências, mas não necessariamente 

queremos ser eles (SANTOS, 2019, entrevista). 

 

A partir das reflexões de Maffesoli (1998), pode-se entender o Feliz Metal como 

um espaço onde se desenvolve a cena underground do Acre. Há a constituição de uma 

―tribo‖, em que os valores e ideias fazem parte de um todo coerente. Não há espaço para 

o banal e efêmero, a cena underground é forte, rica e complexa. 

 

É para dar conta desse conjunto complexo que proponho usar, como 

metáfora, os termos de ―tribo‖ ou de ―tribalismo‖. Sem adorná-lo, cada vez, 

de aspas, pretendo insistir no aspecto ―coesivo‖ da partilha sentimental de 

valores, de lugares ou de ideais que estão, ao mesmo tempo, absolutamente 

circunscritos (localismo) e que são encontrados, sob diversas modulações, em 

numerosas experiências sociais (MAFFESOLI, 1998, p. 28). 

 

 A contestação como característica do underground e pode-se dizer também do 

tribalismo de Maffesoli, uma vez que é importante para a sobrevivência da “tribo” é um 

elemento fortemente presente no Feliz Metal e na cena heavy metal acreana. De acordo 

com Victor Michael, inicialmente a ideia era apenas fazer um evento em que todos 

podiam participar. No entanto, com o passar do tempo, conforme complementa Ricardo 

Costa, foi necessário delimitar o posicionamento político e religioso do evento. 

 ―A busca sombria por uma totalidade estilizada pelo metal extremo só será 

percebida como verdadeira pelos praticantes se for empreendida no âmbito do 

                                             
38 Zine ou Fanzine é uma publicação independente produzida por fãs de uma cultura em particular. 

―Trata-se de publicação alternativa movida pela paixão de criar, não possuindo pretensões financeiras, 

editam em suas páginas desde críticas literárias, musicais e cinematográficas, até contos, poemas e 

quadrinhos‖ (FERREIRA, 2015, p. 22). 
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underground‖ (CAMPOY, 2010, p. 239). Victor Michael Santos fala que são 

posicionamentos naturais do heavy metal estar contra religiões que mataram, contra 

intolerâncias políticas, discriminação e elitização. Dessa forma, conforme também 

complementa Ricardo Costa, o evento possui um posicionamento político de esquerda e 

não há mais a apresentação de bandas cristãs.  

 

Dentro desse movimento, convivemos com pessoas que são usuárias de 

drogas ilícitas, que não são praticantes de religiões consideradas oficiais. São 

ateus, pessoas da umbanda, do candomblé, ou que seguem o satanismo 

filosófico. E essas pessoas, consideradas minorias, são execradas, sempre 

foram perseguidas por outros que se dizem cristãos, e que viram no heavy 

metal, com muito público, muitos jovens, uma oportunidade de vir e 

doutrinar. E tirar essa liberdade dessas pessoas, de pensar, de existir, de se 

afirmar. O heavy metal é um lugar, é um palco, um zine, um CD, enfim, onde 

nós temos nosso espaço de manifestação pública. Não seria coerente da nossa 

parte compactuar, abrir um espaço que foi conquistado com tanta dificuldade 

com quem sempre oprimiu a gente (SANTOS, 2019, entrevista). 

 

 Atitudes e ideias, posicionamentos políticos e religiosos agora são selecionados. 

Isso pode ser verificado na concepção de Campoy (2010), em que este diz que o 

underground busca uma autenticidade. Papéis não podem ser encenados, 

constrangimentos não podem ser suportados, pois o indivíduo é dono de si. Sua 

verdadeira subjetividade se sincroniza com a objetividade das relações sociais. 

 Além disso, pode-se pensar, a partir dessas reflexões, o Feliz Metal como um 

evento significativo para o público, pois é o momento em que o ―consumidor passivo‖ 

tem acesso às bandas locais e o heavy metal é ―injetado‖ em suas veias. Todos os 

elementos consolidam-se no show. 

 

(...) o circuito só terá significado se ele confluir para o emanar do show. Para 

o praticante, o underground como um ‗todo orgânico‘ só é vivenciado neste 

evento. Pensando junto com eles, é no show que a ―chama do underground” 

é acesa e é no show que ela brilhará com a maior intensidade (CAMPOY, 

2010, p. 255). 

 

O FELIZ METAL EM CENA 

 

O Feliz Metal é um evento beneficente de heavy metal que acontece anualmente 

em Rio Branco, Acre, voltado para o rock pesado e suas diversas vertentes. O festival 

nasceu em 2004, a partir de um grupo de seis amigos, que eram músicos e produtores: 

Ricardo Costa (Ricardinho), Roberto Padula (Bala), Igor Alves, Victor Michael Santos, 
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Saulo Barros e Fábio Ferreira (Kill). Este grupo formou a Dream Cry Produções 

Artísticas. 

Pode-se dizer que a ideia do Feliz Metal ―surgiu após muita cerveja‖: Ricardo 

Costa, atual produtor, e Victor Michael Santos, explicam que o grupo se reunia 

constantemente para beber cerveja, fazer churrasco e ouvir heavy metal. Inicialmente, 

como uma brincadeira, logo veio a ideia de vender as latas de cerveja e utilizar o 

dinheiro para uma festa. 

 

Era mais uma reunião de uma galera que bebia, ouvia som junto, e reunia 

muita gente, na casa de alguém ou aqui na antiga CUT, na frente da casa do 

Ricardinho. Tinha o estúdio do Bala, que todas as bandas da cidade 

ensaiavam (...). A gente pensou ―vamos juntar essas latas que a gente tá 

bebendo, fazer uma festa‖. Meio de brincadeira, mas a história foi levada a 

sério e acabou que na época o alumínio estava bem valorizado. Deu uma 

quantia de dinheiro que a gente não esperava. Vimos que tinha grana para 

alugar um som, alugar um local e fazer todos os custeios de um evento. E a 

gente resolveu: vamos fazer um evento (SANTOS, 2019, entrevista). 

 

Na época de realização de sua primeira edição, em 2004, a cena de heavy metal 

estava parada, pois as bandas, tanto as novas como as antigas, que ainda existiam, não 

tinham espaço para tocar. Mas já havia uma cena bem antes do surgimento do evento. 

Michael prossegue: 

Havia uma cena antes da nossa. Eu costumo falar e pensar na cena do Feliz 

Metal como a segunda geração do metal ou do rock n‘ roll, dessa cena aqui 

do Acre. Porque antes tinha uma galera, a qual o Igor da PI faz parte, o 

Franciscarlos CI, uma galera que é mais antiga que ouvia som e já se reunia 

pra conversar, compartilhar cassete, vinil e participava dos festivais 

(SANTOS, 2019, entrevista). 
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 Figura 1 – Cartaz de divulgação da primeira edição do Feliz Metal 

Dessa forma, o primeiro Feliz Metal foi realizado na SBORBA, com a 

participação de cinco bandas acreanas e um grupo teatral. A entrada era possível 

mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que seria entregue a famílias 

carentes. O evento possui também um cunho beneficente que se mantém desde sua 

primeira edição. 

Sobre o cunho beneficente, outra atividade com intuito solidário é realizada 

juntamente com o Feliz Metal. Além da arrecadação durante o evento, é realizado o 

Arrastão Solidário, em que, segundo Ricardo Costa, vários motoclubes de Rio Branco 

saem em um passeio pela cidade, arrecadando alimentos e roupas. O encontro passou a 

fazer parte do evento em sua quinta edição, em 2008.  

 

Figura 2 – Público presente no primeiro Feliz Metal (Foto: Roberto Padula) 
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Segundo Victor Michael Santos, a primeira edição teve bastante público. A 

partir daí, o grupo de amigos viu que havia potencial para se realizar o evento todos os 

anos. Até sua terceira edição, havia a arrecadação das latinhas, mas o Feliz Metal 

também teve apoios dos próprios amigos que gostavam do evento, patrocínio de 

empresas privadas e participação em editais de incentivo à cultura.  

O segundo Feliz Metal teve a participação da banda Steel Warrior, a gente já 

tinha comprado as passagens e a princípio tivemos um projeto aprovado em 

uma empresa privada. Mas no final a empresa decidiu não financiar. Deu um 

prejuízo muito grande. E os demais, a maioria na verdade, quando não tinha 

projeto de financiamento aprovado, os amigos se reuniam pra fazer (COSTA, 

2019, entrevista). 

 

Em 2018, o Feliz Metal chegou à sua décima quinta edição. Todos os anos 

anteriores, desde sua criação, foram realizadas edições, inclusive uma especial, 

contando com a participação de bandas do cenário heavy metal acreano, mas também de 

outros estados e países. Sua realização é um esforço coletivo das pessoas que fazem 

parte do cenário e gostam do gênero e, por conta de sua permanência, durante quinze 

anos, tornou-se o único festival de música com maior tempo de atividade no Acre. 

 

Até 2019, são 15 edições, todas realizadas no dia 25 dezembro, além da 

edição especial que aconteceu no dia 27 de abril de 2018, e que comemorou 

15 anos de existência do evento. Na oportunidade a banda Miasthenia foi a 

grande atração da noite. 53 bandas já passaram pelo evento, sendo: 17 de 

outros Estados Brasileiros, 02 atrações internacionais e 01 atração do interior 

do Acre (DREAM CRY, 2019, online).  

 

 Além da SBORBA, o Feliz Metal foi realizado em diversos espaços da cidade. 

Ricardo Costa cita a antigas boates Lua Azul e 14 BIS, a Concha Acústica e Studio 

Beer, onde, desde 2017, é promovido. O organizador explica que não existiam locais de 

fato do heavy e muitos desses espaços quase não estavam sendo utilizados, logo o grupo 

foi se apropriando. Em muitas das suas edições não era cobrado ingresso, mas, após sua 

última edição na Concha Acústica (em 2016) e como forma de auxiliar no custeio do 

evento, há a cobrança de ingresso. 

 A tabela a seguir apresenta todas as bandas que participaram do Feliz Metal. É 

importante destacar que os grupos musicais que não são originários na cidade de Rio 

Branco, possuem a identificação do seu local de origem. 
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Bandas participantes do Feliz Metal 

1ª Edição – 2004 Lona Blues Boys (Rock e Bues); Soldier (Heavy Metal); Fire 

Angel (heavy metal tradicional/melódico); Silver Cry (Heavy 

Metal); Dream Healer (Heavy Metal) 

2ª Edição – 2005 Silver Cry; Soldier; Bedroyt – Porto Velho/RO (Hard 

Rock/Heavy Metal); Steel Warrior – Itajaí/SC (Heavy Metal) 

3ª Edição – 2006 Survive (Death/Metalcore); Silver Cry; Dream Healer; Fire 

Angel (Heavy Metal tradicional/melódico); Sortilégio – Porto 

Velho/RO (estilo); Incinerador – Porto Velho/RO (Death 

Metal) 

4ª Edição – 2007 Survive; Silver Cry; Dream Healer; Crystal Lake – Leme/SP 

(Trash Metal) 

5ª Edição – 2008 Survive; Silver Cry; Dream Healer; Fire Angel; Wildchild 

(Death/Speed Metal); Mártires (Death/Core); Metal Live 

(Heavy Metal); Raw Ride (Heavy Metal); Zebulom 

(Death/Trash Metal); Scalpo (Crossover/Trash Metal); Soldier; 

Suicide Spree (Death/Trash Metal); Bedroyt - Porto Velho/RO 

(Hard Rock/Heavy Metal); Torture Squad – São Paulo/SP 

(Death/Trash Metal). 

6ª Edição – 2009 Survive; Silver Cry; Raw Ride; Suicide Spree; Seventy Hills – 

Cruzeiro do Sul/AC (Heavy Metal); Bedroyt – Porto 

Velho/RO; Sortilégio – Porto Velho/RO (Heavy Metal); Fates 

Prophecy – São Paulo/SP (Heavy Metal); Korzus – São 

Paulo/SP (Trash Metal) 

7ª Edição – 2010 Kindom of Steel (Heavy Metal); Fire Angel; Raw Ride; Suicide 

Spree; Claustrofobia – São Paulo/SP (Metal) 

8ª Edição – 2011 Maria Joana (Rock N Roll); Scalpo; Silver Cry; Discórdia 

(Grindcore); Guerrilla P.A. 44 (Mincecore/Grind); Raw Ride; 

Fire Angel; Suicide Spree; Pastore – São Paulo/SP (Heavy 

Metal) 

9ª Edição – 2012 Scalpo; Discórdia; Fire Angel; Morte Lenta – Porto Velho/RO 

(Black Metal); Apokalyptic Raids – Rio de Janeiro/RJ 

(Black/Death/Trash Metal) 

10ª Edição – 2013 Wall Of Death W.O.D (Trash Metal); Discórdia; Morte Lenta – 

Porto Velho/Rondônia; Nylon Maiden/Thomas Zwijsen – 

Holanda (Heavy Metal); Blaze Bayley – Inglaterra (Heavy 

Metal) 

11ª Edição – 2014 Headless (Heavy Metal); Death Silence (Death Metal); Chaos 

AC (Trash Metal); Metal Jacket (Hard Rock/Heavy Metal); 

Turbo Aggressor – Porto Velho/RO (Heavy Metal); Dark 

Avenger – Brasília/DF (Heavy Metal) 

12ª Edição – 2015 Lost Cause (Trash Metal); Death Silence; Born Hell; Road 

Wolf (Hard Rock, Heavy Metal); Fire Angel; The Classics 

(Rock Clássico) 

13ª Edição – 2016 Condado Frank Oliver (Country/Punk Rock); NoMás 

(Grindcore/Noise/Crust/Mincer; Metal Jacket; Necromantticu 

(Black/Death Metal); Hylidae (Death/Trash Metal); Death 
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Silence; Born Hell (Black/Trash Metal) 

14ª Edição – 2017 Condado Frank Oliver; NoMás; Metal Jacket, Necromantticu; 

Hylidae; Death Silence; Born Hell 

Edição especial – 

27 de abril de 2018 

NoMás; Metal Jacket; Necromantticu; Hylidae; Death Silence; 

Miasthenia – Brasília/DF (Extreme Pagan Metal) 

15ª Edição – 2018 NoMás; Discórdia; Hylidae; Death Silence; PHC – Porto 

Velho/RO (Punk Hardcore); Aggresion – Campo Grande/MS 

(Metal) 

 

As informações referentes ao gênero
39

 de cada banda foram extraídas dos sites 

ou redes sociais de cada uma delas, da entrevista realizada com Ricardo Costa e pelo 

blog da Dream Cry Produções. 

A partir da observação da tabela, verifica-se que o Feliz Metal, desde sua 

primeira edição, apresenta uma predominância de bandas de heavy metal extremo. 

Quanto a isso Campoy (2010) fala: 

O que denominamos de metal extremo baseia-se nisso que Maurício chama 

de ―coisa mais pesada‖. Como ele mesmo me explica: ―é esse metal mais 

brutal, mais rápido [...], é death, black, trash, grind, splatter, doom, enfim, 

esse tipo de som‖. Mas Maurício, é mais pesado, é mais brutal, mais rápido 

em relação a quê? ―Cara, em relação a esse metal mainstream, cheio de solo, 

gritinho agudo e firula [...], é metal, mais um outro tipo de metal, mais 

extremo‖ (CAMPOY, 2010, p. 30-31). 

Um dos questionamentos que podem ser levantados ao se conhecer o festival é a 

sua realização na época natalina. Ricardo Costa considera que já é algo da cultura 

acreana saber que, no dia 25 de dezembro, geralmente às 17 ou 19 horas, se estendendo 

até a noite, é realizado o Feliz Metal. Para a resposta, já entra em cena uma das 

características do underground: o seu caráter contestador. O músico fala que o evento 

não é uma homenagem ao Natal, mas é uma forma também de contestá-lo, uma afronta. 

Isso também se refletiu nas artes que se tornaram mais ―agressivas‖. 

 

                                             
39

 Esta pesquisa não se prolongará na descrição minuciosa de cada subvertente do gênero heavy metal, 

visto que foge aos objetivos do trabalho. Para isso, recomenda-se a leitura da obra de Leonardo Campoy 

Figura 3 - (2010) Trevas sobre a Luz: o underground do heavy metal extremo do Brasil. 
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Figura 3 – Artes de três edições do Feliz Metal 

 

Outro aspecto é citado pelos organizadores. A partir do Feliz Metal muitas 

bandas surgiram no Acre. Victor Michael Santos também explica que antes não havia 

lojas especializadas, um público consumidor da música que é produzida aqui, mas, a 

partir do momento em que o evento foi sendo organizado, se consolidando, o cenário de 

heavy metal foi se expandindo. 

 

As pessoas começaram a fazer questão de estar no evento, de comprar um 

CD, de comprar uma camisa, de se interessar por essa cultura, pela cultura do 

rock pesado. E existe uma geração hoje que são os filhos do Feliz Metal. São 

pessoas que tocam como a gente, que produzem. E as pessoas que são mais 

novas, que nem viram a primeira, a terceira edição, mas que hoje são público, 

que fazem questão de participar (SANTOS, 2019, entrevista). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa apresentou, de maneira breve, o Feliz Metal e os significados que 

este evento articula a partir dos conceitos de underground e tribalismo, definições 

atreladas às questões de cultura e contracultura, essenciais para se entender a 

importância do evento no Estado. 

 Conclui-se que a constituição do cenário do gênero heavy metal no Acre deve 

bastante a realização do Feliz Metal. Sua permanência durante quinze anos possibilitou 

que uma cultura underground se sedimentasse, unindo pessoas, bandas, produções, 

ideias, dinâmicas identitárias, entre outros elementos que fazem parte desse universo. 

 Por se tratar de uma primeira abordagem sobre o heavy metal no Acre, esta 

pesquisa deixa lacunas, mas que devem ser preenchidas em estudos posteriores. 

Algumas reflexões nasceram durante o processo de elaboração deste trabalho, em 

conversas com as pessoas envolvidas e a partir das leituras empreendidas. 

 O Feliz Metal é o evento que permanece há mais tempo no Estado, mas não é o 

único do gênero que é realizado em Rio Branco. Porém, é reconhecido pelas pessoas 

envolvidas como o que atrai mais público. 

 Além disso, outros festivais de reconhecimento realizados em Rio Branco como, 

por exemplo, o Festival Varadouro, o Festival Acreano de Música Popular (Famp), o 

Festival Chico Pop, que obtiveram um financiamento para serem promovidos, não 
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permanecem até hoje. O Feliz Metal, com pouco financiamento busca, pelas pessoas 

envolvidas, continuar como ‗tradicional‘. 

 A experiência de pesquisar sobre o Feliz Metal possibilitou entender como é 

constituído o universo do heavy metal no Acre, mas entende-se que há mais questões 

que podem ser aprofundadas. Nesse sentido, a pesquisa é uma contribuição e buscou 

abrir caminho para se pensar, registrar e analisar outros elementos da cultura acreana. 
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RESUMO 

A identidade está intimamente ligada à representação, ao signo imagético que se 

constrói das coisas e das pessoas. Sob a fala de Hommi K. Bhabha, esta é híbrida, 

flutuante e constantemente construída, a partir das relações sociais e as inferências que 

se estabelecem na relação entre o Eu e o Outro, na alteridade do dialogismo discursivo.  

Neste trabalho, a representação da primeira romancista brasileira nas mídias 

(livros,estátuas, jornais impressos e jornais eletrônicos) nos leva a pensar nas figurações 

identitárias que os teóricos brasileiros depositam em Maria Firmina dos Reis, que 

habitava um lócus subalterno, por seu gênero, raça e localidade geográfica. Serão 

analisados representações imagéticas da escritora maranhense desde o século XIX, 

analisando as transposições identitárias, os estereótipos construídos e as reformulações 

representativas da mulher negra, buscando uma fidelidade ao negro como sujeito 

humano, despido de signos provenientes de um discurso eugenista e escravocrata. Ao 

pensar nessas representações, teóricos como Stuart Hall e Zygmunt Bauman são 

pertinentes para pensarmos nas representações aqui cabíveis, em uma identidade 

definida na alteridade e na relação dialógica no plano social, que lhe confere imagens 

que em muitas vezes não lhe são próprias. 

Palavras-chave: Representação; Mulher Negra; Romantismo Brasileiro 

 

INTRODUÇÃO 

No campo dos Estudos Culturais, o estudo sobre identidade e representação são de 

fundamental importância para a compreensão da construção do sujeito na sociedade, 

tendo em vista que diversos fatores são responsáveis por essa formação. Falar sobre 

identidade e representação, na maioria das vezes, é algo complexo e que aborda diversas 

outras questões que são fundamentais para o estudo da sociedade e dos sujeitos que 

participam dela. 

A identidade é construída simbolicamente e socialmente, trazendo mudanças 

sociais que afetam o coletivo, sendo  algo que não é estático e fixo. Os indivíduos 

possuem diversas identidades que, devido aos processos de descentralização dos 

sujeitos, passam a ser ―confrontadas‖ e, até mesmo modificadas, entrando numa espécie 
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de ―crise de identidade‖,   

[...] As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 

chamada ―crise de identidade‖ é vista como parte de um processo mais amplo 

de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2006, p. 7). 

As mudanças pelas quais a sociedade passa são responsáveis por essa 

desestruturação e fragmentação dos sujeitos, não podendo mais, de acordo com Bauman 

(2005), ser ocultadas a fragilidade e a condição provisória da identidade. Como afirma 

Woodward (2009), as sociedades modernas não possuem núcleo ou centro determinado 

que produza identidades fixas, mas uma pluralidade de centros que são deslocados, 

como por exemplo, a classe social. Essas mudanças e conflitos pelos quais as 

identidades passam, fazem parte da construção da cultura, 

As identidades em conflito estão localizadas no interior de mudanças sociais, 

políticas e econômicas, mudanças para as quais elas contribuem. As 

identidades que são construídas pelas culturas são contestadas sob formas 

particulares no mundo contemporâneo - num mundo que se pode chamar de 

pós-colonial. (WOODWARD, 2009, p. 25). 

A cultura é o ―compartilhamento de significados‖, é o que foi pensado e dito de 

melhor na sociedade, é uma somatória de ideias. A palavra cultura, de acordo com Hall 

(2016), é usada para definir o ―modo de vida‖ de uma comunidade, povo, nação ou 

grupo social, podendo ser atribuída também para descrever os ―valores compartilhados‖ 

de um grupo ou sociedade. Por meio da cultura, apresenta-se a questão da representação 

e como são construídos os papéis dos indivíduos dentro da sociedade, já que representar 

algo necessita da combinação de diversos fatores, 

Representação significa utilizar a linguagem para, inteligivelmente, expressar 

algo sobre o mundo ou representá-lo a outras pessoas. [...] Representação é 

uma parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e 

compartilhados entre os membros de uma cultura. Representar envolve o uso 

da linguagem, de signos e imagens que significam ou representam objetos 

[...], um processo longe de ser simples e direto [...]. (HALL, 2016, p. 31). 

 

A construção das identidades e as formas de representação ocorrem por meio de 

diversos fatores e possuem diferentes importâncias dentro das sociedades. Muitas lutas 

são ―travadas‖ para que identidades possam ser reconhecidas e suas representações 
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sejam valorizadas. Os sistemas políticos e econômicos, assim como a mídia, podem 

oprimir ou distorcer determinadas representações. Assim, a representação da mulher é o 

principal gancho no qual o presente trabalho desenvolveu-se.  

Ao decorrer da história, como expõe Simone de Beauvoir em sua obra O Segundo 

Sexo, a mulher é revestida de um estereótipo que determina a sua representação e o seu 

comportamento frente à sociedade, naturalizando-os. A maternidade, o matrimônio, a 

sexualidade e os padrões sociais serão determinados pelo discurso patriarcalista, tão 

devidamente internado que acaba por se naturalizar. Com isto, é válido afirmar que os 

direitos que as mulheres conquistaram até hoje nunca lhes foi dada de forma pacífica ou 

natural, sempre se deu por intermédio de mobilizações, algumas bem recentes, como o 

direito de voto, de liberdade sexual ou de inserção ao mercado de trabalho. 

Ver uma mulher ocupando um cargo alto em uma empresa, sendo professora 

universitária ou uma médica é uma cena comum nos dias de hoje, onde a luta pelos 

direitos femininos é uma realidade. No entanto, há pelo menos dois séculos, isso era 

uma raridade. Entendendo que os discursos são múltiplos, processos de uma espaço-

temporalidade, observar os enfrentamentos que as mulheres tiveram de enfrentar ao 

longo dos séculos é compreender que as mulheres que se destacaram e resistiram ao 

pensamento hegemônico, confrontaram um sistema ideologicamente fortalecido,  ―a 

hegemonia cultural [...] sempre tem a ver com a mudança no equilíbrio de poder nas 

relações da cultura; trata-se sempre de mudar as disposições e configurações do poder 

cultural e não se retirar dele‖ (HALL, 2013, p. 376). 

O Feminismo, como corrente crítico-filosófica, em suas diversas aplicabilidades 

científicas, confronta o discurso histórico e exerce o seu compromisso de expor as vozes 

femininas que foram silenciadas pelo discurso patriarcalista. Na Literatura, as mulheres 

surgem no século XIX, pautadas pelos princípios da Revolução Francesa, mesmo que 

ainda escrevessem sob pseudônimos,  

Talvez não tenha sido apenas na intenção de receber críticas imparciais que 

George Eliot e Miss Brontë adotaram pseudônimos masculinos: talvez 

quisessem libertar a própria consciência, enquanto escreviam, das 

expectativas tirânicas em relação ao seu sexo [...] uma de suas características 

marcantes é que elas não estavam pensando se eram ou deixavam de ser 

mulheres, o que em si é uma prova de que escreviam sob o comando de um 

instinto profundo e irresistível (WOOLF, 2016, p. 28). 
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Assinar com um pseudônimo masculino é assumir uma identidade socialmente 

aceita, mas que ainda lhe é alheia. Não obstante à autoria, a escrita feminina revoluciona 

todo o parâmetro literário do século XIX, fundamentando o romance gótico como 

gênero literário e proporcionando um novo olhar ao que deve ser compreendido pelo ser 

humano,  

Uma tradição literária feminina é, à primeira vista, algo quase impossível, 

devido à predominância do patriarcalismo manifestado na exaltação do 

escritor e na marginalização da mulher que tente publicar suas experiências e 

sua visão de mundo, quer em nível ficcional, quer em nível realista [...] O 

patriarcalismo, a cultura machista, o analfabetismo e a exclusão da mulher de 

qualquer grau de poder no Brasil Colônia, como também extensos e 

profundos resquícios coloniais após a Independência fizeram com que as 

obras de autoria feminina fossem relegadas completamente ao esquecimento 

e violentamente criticadas por adeptos da manutenção da hierarquização e do 

aniquilamento literários. (BONNICI, 2007, p. 76-77). 

O pioneirismo das escritoras do século XIX, algumas silenciadas, foram de 

extrema importância para o entendimento sobre o que é ser mulher em sociedade, tendo 

em vista que acabam por revolucionar nos diversos aspectos literários, sejam na autoria, 

na linguagem e/ou na composição de personagens e discursos. Tal resistência, em um 

mundo que as viam em uma subalternidade muito mais acentuada, permitiu que tantas 

outras mulheres escrevessem na contemporaneidade. Em um cenário nacional, Carolina 

Maria de Jesus e Conceição Evaristo, por exemplo, são reflexos do pioneirismo e da 

escrita discursiva de Maria Firmina dos Reis, em um diálogo sobre o que é ser mulher 

negra e periférica no Brasil no século XX, XXI e XIX, respectivamente.  

Esta escrita, que expõe perspectivas e olhares àqueles que encontram-se na 

subalternidade, acabam por reverter a aniquilação simbólica da mulher, resultado da 

psicopatologia do discurso patriarcalista,  

A aniquilação simbólica da mulher refere-se à maneira como as 

representações culturais e a mídia ignoram, excluem, marginalizam ou 

banalizam as mulheres e suas preocupações e interesses. As mulheres podem 

ser representadas como ausentes ou estereotipadas através de conceitos de 

atração secual ou de execução de trabalhos domésticos. Essas representações 

reproduzem (1) a divisão sexual de trabalho; (2) os conceitos tradicionais de 

feminilidade e masculinidade; (3) os papéis sociais (de dona  de casa, esposa, 

filha) como elementos naturais da mulher [...] A aniquilação simbólica da 

mulher parece estar atrelada à hipótese refletiva, ou seja, a mídia reflete os 

valores sociais dominantes de como uma determinada sociedade gostaria de 
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ser representada. Se alguma coisa não está representada positivamente, ela é 

banalizada, condenada ou simbolicamente aniquilada. (BONNICI, 2007, p. 

20-21). 

 

Estabelece, então, a importância dos estudos de gênero no plano midiático. Na 

reversão do aniquilamento simbólico da mulher, a epistemologia feminina se destaca em 

sua forma própria de pensar o sujeito em sociedade. A escrita feminina expõe o 

funcionamento do patriarcalismo, que as oprime em um sistema que condiciona 

aspectos de gênero, raça e classe à uma subalternidade. No entanto, o foco deste 

trabalho não é demonstrar a literatura feminina, mas ponderar as representações 

midiáticas que foram construídas desde o século XIX sobre a primeira romancista 

brasileira, silenciada por anos e excluída dos principais manuais de Literatura Brasileira. 

Considerando a fala de Stuart Hall, iniciamos um panorama sobre tais representações, 

que refletem as consequências identitárias do patriarcalismo, do colonialismo e da 

branquitude,  

Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça periférica em relação 

ao mainstream, nunca foi um espaço tão produtivo quanto é agora, e isso não 

é simplesmente uma abertura, dentro dos espaços dominantes, à ocupação 

dos de fora. É também o resultado de políticas culturais da diferença, de lutas 

em torno da diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento 

de novos sujeitos no cenário político e cultural. Isso vale não somente para a 

raça, mas também para outras etnicidades marginalizadas, assim como o 

feminismo e as políticas sexuais no movimento de gays e lésbicas, como 

resultado de um novo tipo de política cultural. (HALL, 2013, p. 376). 

FIGURANDO A MULHER DO SÉCULO XIX: UMA INTRODUÇÃO À MARIA 

FIRMINA DOS REIS 

[...] uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, 

se quiser escrever ficção; e isso, como vocês verão , deixa sem solução o 

grande da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção 

[...] Porque é um enigma perene a razão pela qual nenhuma mulher jamais 

escreveu qualquer palavra de uma literatura extraordinária quando todo 

homem, ao que parece, é capaz de uma canção ou de um soneto. (WOOLF, 

2014, p. 12; 63). 

As figurações que se estabelecem sobre a mulher do século XIX são ínfimas e 

escassas. No plano literário, é neste século que as mulheres começam a escrever, mesmo 

que ainda sob pseudônimos, proporcionados pelo advento de um novo gênero, o próprio 

romance. A exemplo das escritoras que lhe antecede, Maria Firmina dos Reis acaba por 

renovar todo o cenário literário e jornalístico da época, sendo uma das poucas escritoras 
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do século XIX no Novo Mundo, a primeira romancista brasileira e a autora do primeiro 

romance abolicionista da Língua Portuguesa. 

Analisando as postulações e renovações literárias que Jane Austen constrói, 

Virginia Woolf tece as necessidades de um teto todo seu para a mulher escritora, que 

necessita ser reconhecida pela sua própria escrita, como nos põe a epígrafe. Os grandes 

nomes da primeira metade do século XIX, não só fundamentam um novo gênero 

literário, como também tecem críticas à um período que está envolto aos ideais de 

liberdade e de intensidade de sentimento, expondo as facetas da dualidade humana, 

tematizando sobre o romance de costumes, o feminismo vitoriano, o gótico primitivo e 

o gótico vitoriano, das escritoras Jane Austen, Mary Shelley e as irmãs Brontë.  

As revoluções literárias  feitas nesta época modificaram a forma como a Literatura 

era vista e disseminada na sociedade. A ideia da Literatura como um direito 

fundamental ao ser humano se forma neste momento, compreendendo que o alcance e o 

direito à qualquer veículo linguístico era próprio ao homem. O veículo que populariza a 

Literatura é, então, particular ao Jornalismo. Publicados em folhetins semanalmente, a 

fim de entreter o sujeito, os jornais permitem a popularização da própria Literatura, 

permitindo que os seus autores tivessem uma dupla identidade profissional, ora literatos, 

ora jornalistas.  

Não obstante, acontece com o cerne de nossa pesquisa: Maria Firmina dos Reis é 

uma escritora brasileira, maranhense em essência, no qual passou boa parte de sua vida, 

dividida entre São Luís, onde nasce, e Guimarães, a cidade que adotou e atuou como 

professora, jornalista, folclorista e escritora. Em suas poesias, a ausência materna e a 

essencialidade nacionalista de sua cidade se confundem, dando-nos o olhar de uma filha 

de escrava forra com um senhor branco, que fora criada pela avó paterna, permitindo-

lhe uma educação avançada e um conhecimento abrangente sobre as narrativas que 

estavam sendo produzidas, no qual tece um diálogo com Harriet Beecher Stowe.  

Assumindo diversas identidades, o seu pioneirismo não finda à sua atuação 

literária, que falaremos posteriormente. Como professora, alfabetizou diversas pessoas, 

além de ter formado a primeira sala mista, com homens e mulheres em sala, em 

Guimarães/MA. Como jornalista, escreveu em diversos jornais, publicando nos jornais 

A Imprensa e O Jardim das Maranhenses, os seus contos Gupeva, A Escrava e as 
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demais críticas que recebera por seu romance abolicionista Úrsula. Como folclorista, 

compôs diversas músicas e hinos em homenagem à sua pátria e ao seu próprio povo, 

como vemos na composição conjunta à Gonçalves Dias, Hino à libertação dos 

escravos. 

Como literata, não se têm uma dimensão total do que fora escrito e publicado em 

vida pela escritora maranhense, pois como nos põe seus biógrafos, parte fora queimado. 

No entanto, atualmente, é de conhecimento público o seu romance abolicionista, 

Úrsula; o conto indigenista, Gupeva; o conto abolicionista, A Escrava; e a coletânea de 

poesia, Cantos à beira-mar. Silenciada pela Historiografia Literária, campo de estudos 

que dá conta de periodizar os escritores em suas respectivas correntes, Maria Firmina 

dos Reis ficou por dois séculos no silenciamento, sendo ressignificada e inserida nos 

últimos 10 anos nas pesquisas e nos currículos dos cursos de Letras.  

As imagens que foram construídas desde o século XIX até a contemporaneidade 

reacendem discussões sobre como a mulher negra é representada nos planos midiáticos, 

resultantes de um discurso hegemônico que pauta e condiciona como a mulher deve ser 

assim vista e representada, conforme nos propõe Thomas Bonnici ao conceituar as 

relações entre Gênero e Mídia, 

Os homens e as mulheres têm sido sempre representados pela mídia 

conforme estereótipos culturais que, por sua vez, reproduzem os papéis 

sexuais tradicionais [...] O ímpeto e o determinismo ‗masculinos‘ dos 

personagens na propaganda de TV, por exemplo, e a pressuposição de que a 

audiência seja composta por homens, fazem com que a mídia colabore nas 

desigualdades de gênero e na aniquilação simbólica da mulher. Esse fato 

também indica não apenas a conivência da mulher na sua aniquilação e 

exclusão, mas também na aceitação de ver como ‗se fosse homem‘ [...] No 

que diz respeito à mídia, representações mais realistas, oportunidades de 

melhor emprego para as mulheres, e a incorporação de requisitos feministas e 

de política libertária na mídia poderiam dar um melhor equilíbrio às questões 

feministas e de política literária na mídia poderiam dar um melhor equilíbrio 

às questões feministas. (BONNICI, 2007, p. 128-129). 

As imagens nos livros, nas revistas, as pinturas e esculturas que serão explanadas 

no tópico a seguir são apenas algumas imagens que se construíram sobre a escritora 

maranhense, tendo em vista que a imagem que lhe foi dada, na verdade, não é sua, mas 

de outra escritora que lhe fora contemporânea, a também romancista Maria Benedita 

Bormann. A imagem que lhe é configurada, e permeia por décadas, dá-lhe uma 

identidade que não é sua, negando-lhe a sua essência como afrodescendente, sob uma 
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reflexão análoga ao que Stuart Hall concebe sobre as nações caribenhas,  

Trinta anos após a independência, como são imaginadas as nações 

caribenhas? Esta questão é central, não apenas para seus povos, mas para as 

artes e culturas que produzem, onde um certo ‗sujeito imaginado‘ está sempre 

em jogo [...] Na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas [...] 

Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar primordialmente em 

contato com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e o 

presente numa linha ininterrupta [...] Nossas sociedades são compostas não 

de um, mas de muitos povos. Suas origens não são únicas, mas diversas [...] 

Longe de constituir uma continuidade com os nossos passados, nossa relação 

com essa história está marcada pelas rupturas mais aterradoras, violentas e 

abruptas. (HALL, 2013, p. 28-29; 32-33). 

As identidades culturais são múltiplas e se estabelecem num diálogo espaço-

temporal. A questão proposta neste trabalho é refletir sobre as possíveis consequências, 

no âmbito literário e midiático, de uma identidade formada a partir de uma imagem 

alheia, que não era própria da escritora, de como se consolidou um discurso 

hegemônico, e como hoje, no século XXI, há uma tentativa de ressignificar a escritora, 

considerando a posição que tanto defendia, de uma mulher afrodescendente.  

 

A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA DA PRIMEIRA ROMANCISTA DO BRASIL 

 

A imagem construída da escritora silenciou a sua verdadeira identidade, pois as 

representações da sua imagem nas mídias foram feitas de maneira errônea e 

equivocadas. Durante o século XIX, a imagem veiculada para representar a Maria 

Firmina era de outra mulher, uma mulher branca e dentro dos padrões aceitos na 

sociedade da época. Com esse embranquecimento da autora, percebe-se o início do seu 

silenciamento que começou a ser quebrado a partir do século XXI. 

Durante muito tempo, suas obras e feitos ficaram desconhecidos para o mundo e 

outra pessoa ―assumiu‖ o seu rosto, a sua identidade, a sua representação. Em uma das 

tentativas de representar mais fielmente a autora, criou-se um busto como forma de 

homenageá-la. Contudo, essa escultura não passa também de outra representação 

errônea da sua imagem, inclusive, pode-se analisar e concluir que a obra perpetua os 

estereótipos da mulher negra. 

Como os sujeitos sociais são formados por diversas identidades, as duas 

representações da autora ferem tanto a sua identidade racial como a de gênero. Essas 

construções feitas e divulgadas durante muito tempo, não fizeram jus ao seu 

pioneirismo e a importância que seu trabalho têm, já que a mídia é responsável não só 
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pela criação, mas como também pela perpetuação de estereótipos que - trazendo para a 

abordagem da questão da mulher negra - desvalorizam e oprimem o indivíduo, nesse 

caso a escritora. 

No século XXI, inicia-se a ressignificação da representação da Maria Firmina dos 

Reis nas mídias, através por exemplo, de ilustrações de artistas dando-lhe as 

características da mulher negra que ela era. Busca-se, então, redescobrir o passado como 

forma de (re)construir a identidade da autora, tendo em vista toda uma movimentação 

social trazendo questionamentos sobre a forma como ela era representada e que na 

realidade e atualidade não pode mais ser aceita. ―Essa redescoberta do passado é parte 

do processo de construção da identidade que está ocorrendo neste exato momento e 

que, ao que parece, é caracterizado por conflito, contestação e uma possível crise.‖ 

(WOODWARD, 2009, p.12). 

As mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreram na sociedade 

brasileira, com o passar dos anos, trouxeram essas transformações no modo de 

representar a autora. O processo de globalização permite que indivíduos de diversos 

lugares tenham contato e acesso a informações que antes eram de difícil acesso, assim 

inicia-se a tentativa de ―montar o quebra-cabeça‖ da história e da representação da 

Maria Firmina dos Reis durante os séculos, 

[...] É preciso compor a sua identidade pessoal (ou as suas identidades 

pessoais?) da forma como se compõe uma figura com as peças de um quebra-

cabeça, mas só se pode comparar a biografia com um quebra-cabeça 

incompleto, ao qual faltem muitas peças (e jamais se saberá quantas). 

(BAUMAN, 2005, p. 54). 

Essa ―montagem‖ da história da autora serve para aprender e conhecer seu 

trabalho e relevância para a sociedade brasileira, tendo em vista que a discussão sobre 

raça e gênero são temáticas muito atuais e importantes para a construção social dos 

indivíduos, e para a ―quebra‖ do sistema que oprime e silencia esses sujeitos. Como 

pequeno panorama das representações veiculadas a Maria Firmina dos Reis, têm-se da 

Figura 1 até a Figura 6 alguns exemplos, em ordem cronológica, das imagens que eram 

e são descrições da representação da autora nas mídias.     
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Figura 1 - Registro de Maria Firmina dos Reis na biblioteca pública de São Luís MA.  

 
Fonte: Disponível em: <https://mariafirmina.org.br/contornando-o-invisivel-firmina-imaginada/>. 

Acesso em 15 maio 2019, às 21:36. 

 

Figura 2 - Busto (1975). Flory Gama. Museu Artístico e Histórico do Maranhão. 

 

Fonte: Disponível em: <https://mariafirmina.org.br/contornando-o-invisivel-firmina-imaginada/>. Acesso 

em 15 maio 2019, às 21:36. 

 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

207 
 

Figura 3 - Pintura de Rogério Martins (2011). 

 
 

 
Fonte: Disponível em: https://mariafirmina.org.br/contornando-o-invisivel-firmina-imaginada/. Acesso 

em 15 de maio de 2019, às 21:36. 

 

 

Figura 4 - Ilustração André Valente - BBC Brasil 

 
 
Fonte: Disponível em: <https://mariafirmina.org.br/contornando-o-invisivel-firmina-imaginada/>. Acesso 

em 15 maio 2019, às 21:36 

 

 

Figura 5 - Ilustração Geledés (2015).  

 
 
Disponível em: https://mariafirmina.org.br/contornando-o-invisivel-firmina-imaginada/.  Acesso em 15 

de maio de 2019, às 21:36.  
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Figura 6 - Selo de Homenagem aos 190 anos da Maria Firmina dos Reis (2014). 

 
 

Fonte: Disponível em: <https://mariafirmina.org.br/contornando-o-invisivel-firmina-

imaginada/>.Acesso em 15 de maio, às 21:36. 

 

As diversas imagens constroem o significado do que é a Maria Firmina dos Reis, 

como o exemplo da intelectual brasileira do século XIX. Compreendendo que os 

discursos formulam signos imagéticos e discursos, a fala de Stuart Hall  é contundente 

para pensar a representação da diferença e da alteridade, 

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o 

reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa 

da tradição. A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é 

uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade 

aos hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação 

histórica. O ‗direito‘ de se expressar a partir da periferia do poder e do 

privilégio autorizados não depende da persistência da tradição; ele é 

alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever através das condições de 

contingência e contraditoriedade que presidem sobre as vidas do que estão 

‗na minoria‘. O reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial 

de identificação. Ao reencenar passado, este introduz outras temporalidades 

culturais incomensuráveis na invenção da tradição. (BHABHA, 2013, p. 21). 

Percebe-se que as representações do século XXI ressignificam as imagens 

construídas nos anos anteriores. Com exceção da Figura 3, que embranquece a escritora 

maranhense e retoma o discurso da eugenia, que perdurou grande parte do século XX e 

pautou as discussões sobre a mestiçagem no Brasil, as demais imagens do século 

contemporâneo tenta reiterar a condição de gênero e de raça que a escritora maranhense 

ocupou, a de uma mulher negra consciente de seu local de fala.  

As imagens que se constroem na contemporaneidade e que são delegadas à Maria 

Firmina dos Reis, não são próprias à ela, fazem parte de um processo maior e próprio da 
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Literatura Negra, que apresenta, estabelece e ressignifica as identidades dos escritores 

negros. Um exemplo a ser citado é o do escritor mais importante da Literatura 

Brasileira, o carioca Machado de Assis, que passou por um embranquecimento pela 

Historiografia Literária.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em uma análise discursiva sobre as imagens até então construídas e aqui 

apontadas, considerando que houve uma prévia seleção em virtude das diversas imagens 

em construção, verifica-se a importância que os signos culturais e representativos têm 

para a composição da identidade do sujeito. Maria Firmina dos Reis, como mulher, 

escritora, jornalista, professora e folclorista vem sendo descoberta nos últimos anos, no 

qual imagens são tecidas e reconstruídas. 

Considerando a identidade de gênero e racial que carrega, as recentes 

representações tendem a se preocupar com o caráter que a escritora tanto defendeu em 

sua literatura, a visibilidade e a humanidade do negro em vida social. Como a 

abolicionista que era, Maria Firmina dos Reis foi além do campo de conhecimento 

literário, geralmente difundida e posta ao lado de grandes nomes de seu século e dos que 

lhe antecederam, como Luis Gama, Dandara dos Palmares, Dragão do Mar e José do 

Patrocínio. 

Considerando que as mídias influenciam na construção das identidades e das 

representações, Maria Firmina dos Reis por muito tempo foi silenciada e apagada da 

história devido a sua representação errônea que se perpetuou na manutenção de 

estereótipos. Assim, a redescoberta de sua identidade e a ressignificação de sua 

representação traz a luz o seu pioneirismo e peso nos debates sociais. A mídia atual, de 

um modo geral, possibilita essa ―redenção‖ na tentativa de montar o quebra-cabeça que 

é a identidade e a representação dessa genial escritora. 
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A COLUNA SOCIAL ENQUANTO GÊNERO JORNALÍSTICO: UMA 

LEITURA A PARTIR DA HISTÓRIA 

 

Pâmela Ferreira da Silva 

Wagner da Costa Silva 

 

RESUMO 
A história das colunas sociais está intimamente ligada com o desenvolvimento do 

jornalismo, isso ocorre porque as colunas sociais contribuíram para as alterações, 

inovações e evoluções dos critérios do jornalismo e de noticiabilidade. No entanto, 

para discuti-las é preciso resgatar os diferentes tipos de gêneros jornalísticos. Durante o 

estudo do tema foi possível observar como as colunas sociais foram se modificando ao 

passo que a própria forma de fazer jornalismo também foi se redefinido. Tomou-se a 

revisão bibliográfica como percurso metodológico e a leitura de autores como Melo 

(2003), Amaral (1996) e Dornelles (2017), como referencial teórico. 

Palavras-chave: gêneros jornalísticos; colunas sociais; colunismo. 

 

 

OS GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

 

Conceituar e definir com precisão os gêneros jornalísticos é uma tarefa 

complexa. Isto ocorre, em virtude das mutações que eles sofrem conforme a evolução 

das sociedades, isto é, o que é considerado gênero jornalístico em uma determinada 

época, talvez não o seja mais em outro momento da história. 

José Marques de Melo ao tratar a questão da origem dos gêneros jornalísticos, 

em seu livro ―Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro‖, 

relata que apesar de vários pesquisadores se dedicarem ao estudo do tema, foi na 

prática do mercado de trabalho que surgiram as primeiras classificações. 

 
Quando o editor inglês Samuel Buckeley decidiu pela separação entre News e 

comments no Daily Courant ele iniciou a classificação dos gêneros jornalísticos, já 

no princípio do século XVIII. Desde então, a mensagem jornalística vem 

experimentando mutações significativas, em decorrência das transformações 

tecnológicas que determinaram as suas formas de expressão, mas sobretudo em 

função das alterações naturais com que se defronta e a que se adapta a instituição 

jornalística em cada pais ou em cada universo geocultural. (MELO, 2003, p. 42) 

 

Trazendo à baila outros autores, Marques de Melo (2003) busca conceituar de 

forma breve o que são os gêneros jornalísticos, sendo assim, para Juan Gargurevich, 

teórico peruano, os gêneros jornalísticos são ―formas que busca o jornalista para se 
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expressar‖. Isto é, são estilos que assumem forma própria e se dedicam a tornar o texto 

característico aos seus tipos de leitores, atraindo mais público. Esse mesmo sentido é 

definido por Folliet, o qual observa nos gêneros jornalísticos um sentido mais 

utilitário, pois eles – os gêneros – surgem da correspondência dos textos que os 

jornalistas escrevem em relação às inclinações e aos gostos do público. Isto significa 

que a razão de existirem diversos tipos de textos é justamente adequar a escrita e a 

leitura à um estilo de cada leitor, para que o fardo da narrativa não se torne uníssono e 

monótono, pelo contrário que inspire e motive os leitores à leitura. 

No Brasil, quando se fala em gêneros jornalísticos é possível citar como um 

dos poucos teóricos que se dedicaram a esse tema o autor Luiz Beltrão, o qual escreveu 

as primeiras obras sobre gêneros: a trilogia ―Imprensa Informativa‖, ―Jornalismo 

Interpretativo‖ e ―Jornalismo Opinativo‖, ficando evidente, portanto, que o autor 

diferenciava os gêneros em informativo, opinativo e interpretativo. Marques de Melo 

em sua obra destaca a divisão produto das pesquisas de Beltrão: jornalismo 

informativo (notícia, reportagem, história de interesse humano, informação pela 

imagem); jornalismo interpretativo (reportagem em profundidade); jornalismo 

opinativo (editorial, artigo, crônica, opinião ilustrada, opinião do leitor). 

Ele observa que a classificação oferecida por Beltrão leva em consideração a 

função dos gêneros em relação ao leitor: informar, explicar e orientar. 

José Marques de Melo tece algumas críticas em relação as escolhas feitas por 

Beltrão. A primeira observação feita é que não há na divisão de Beltrão o estilo 

diversional, isso indica que o teórico encarava o jornalismo como uma profissão séria, 

não havendo espaço para brincadeira ou diversão. No entanto, para o autor: 

 
Sendo uma atividade comprometida com a ‗promoção do bem comum‘, ela deve 

se ater ao universo do real, da verdade, da atualidade. Isso não exclui a presença 

do entretenimento nos meios de comunicação, mas em espaços apropriados para 

fruição estética (MELO, 2003, p. 60). 

Além disso, Beltrão fala em reportagem e reportagem em profundidade, 

colocando-as em gêneros diferentes – a primeira em informativo e a segunda em 

interpretativo – sendo que a única diferença entre elas é a disponibilidade de tempo, 

uma sendo mais superficial e a segunda mais disposta a análise e pesquisas fugindo da 

necessidade de imediatividade da notícia. 
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Outro ponto discutível, na visão de Melo, é a classificação em história de 

interesse humano, que nada mais seria que a matéria cotidiana transformada em um 

texto narrativo explorando a dimensão mais humana do assunto, para assim aumentar o 

interesse do público. 

Após finalizar suas críticas, José Marques de Melo, em seu livro, também 

propõe uma classificação para os gêneros jornalísticos brasileiros e afirma que tomou 

como parâmetro para seu posicionamento as classificações postas por Beltrão. Cabe 

ressaltar que Melo é considerado um discípulo de Luiz Beltrão, e também um grande 

estudioso sobre o tema gêneros jornalísticos. 

Antes de apontar a classificação em si, Melo explica que adotou dois critérios 

para formar seu pensamento: 

O primeiro critério é a intencionalidade determinante dos relatos, que pode ser 

subdividido em: a) a reprodução do real, na qual o jornalista narra a notícia e os 

descreve jornalisticamente, sempre obedecendo à realidade e a narração do que é 

imprescindível ao texto; b) a leitura do real, que é a análise do real e uma releitura 

através de padrões jornalísticos, isto é, a narrativa de um acontecimento acrescido de 

argumentos e ideias a favor de uma posição. 

Seguindo este entendimento, Melo (2003) fala que a sociedade tem interesse 

em dois núcleos do jornalismo: a informação e a opinião, respectivamente a 

reprodução do real e a leitura do real. O que mantém o jornalismo vívido é a necessidade 

de os indivíduos recorrerem à uma instituição jornalística para saber e compreender os 

fatos que se tornaram muito amplos para serem captados pelos mecanismos da 

sensorialidade individual. ―Justifica-se a manutenção de instituições que façam saber 

aos interessados o que está acontecendo e possam também dizer o que pensam dos 

faros que ocorrem‖ (MELO, ANO, p. 63). 

O segundo critério para identificar os gêneros é a partir da natureza estrutural 

dos relatos, ou seja, leva em consideração a articulação entre o acontecimento (real), 

sua expressão jornalística (relato) e a apreensão pela coletividade (leitura). Sendo 

assim, veja-se a classificação de José Marques de Melo: jornalismo informativo (nota, 

notícia, reportagem, entrevista), jornalismo opinativo (editorial, comentário, artigo, 

resenha, coluna, crônica, caricatura, carta). 
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Melo faz algumas observações sobre sua classificação, inicialmente esclarece 

a diferença entre nota, notícia, reportagem e entrevista. A nota é um relato que se 

transmite ainda durante o processo de acontecimento e apuração do fato, por isso é 

bem frequente no rádio e na televisão. Enquanto a notícia já é o relato integral daquele 

fato, já a reportagem é um relato ampliado do que aconteceu. A entrevista tem como 

característica ouvir relato dos personagens daquele fato. 

Ao longo de sua obra Marques de Melo trabalha a partir do que é ―real‖ e da 

―leitura do real‖. Salienta-se que tanto ele quanto outros teóricos que tratam sobre o 

―real‖ dentro do contexto jornalísticos recebem severas críticas, isto ocorre porque a 

questão do real é algo profundamente subjetivo. Indagações como: O que seria o real? 

É possível reproduzir o real para os leitores? O jornalista não modifica o real – de 

forma consciente ou não – quando narra um acontecimento? Não existe influência 

pessoal na forma como relata a notícia? Todos esses temores fazem parte do cotidiano 

de debates nos ambientes da academia e do mercado de trabalho. 

Em grande parte dos discursos é defendido que não existe como narrar os 

fatos sem a mínima interferência do profissional que escreve, o jornalista mesmo que 

involuntariamente não reproduz fielmente os acontecidos, por isso se fala em uma 

utopia no que diz respeito a imparcialidade e objetividade jornalística, se tratando 

apenas de um mito e uma busca incansável pela imaculada verdade jornalística. Acerca 

desse assunto, Luiz Amaral em seu livro ―A objetividade jornalística‖ diz que ―é 

irrealístico esperar que mesmo pessoas pretensamente objetivas consigam manter seus 

julgamentos livres de qualquer influência‖. (AMARAL, 1996, p. 47). Segue o autor 

dizendo: 

 
Um repórter pode ser motivado a ir atrás de uma informação pelo entrelaçamento 

da emoção e da razão. A essência de seus compromissos é o engajamento. Há 

subjetividade em todas as fases do seu trabalho na corrida diária pela notícia: na 

determinação da pauta, na maneira como vê os fatos, na escolha dos testemunhos, 

na redação da matéria (tem que optar pelo que lhe parece mais importante para o 

lead e menos importante para o fim). A escolha da matéria a cobrir nem sempre é 

dele, tampouco a determinação do tamanho, a escolha do tipo e disposição na 

página, tudo obra de terceiros. (AMARAL, 1996, p. 51). 

 

Superada as classificações teóricas, na prática jornalística o que ocorre, 

segundo Jorge Lellis Bomfim Medina, é que a maioria dos jornais brasileiros dividem 
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seu espaço em quatro gêneros, sendo eles: gênero informativo encarregado de relatar 

os fatos da forma mais objetiva possível; gênero interpretativo, incumbido de 

interpretar os fatos; gênero opinativo, que expressa um ponto de vista; por fim o 

entretenimento que assume o papel de distrair os leitores, neste último gênero se 

enquadra a coluna social, objeto de estudo desta pesquisa. 

Essa segmentação além de orientar a leitura das pessoas, indicando o caminho 

aos conteúdos desejados, serve também de termômetro entre a empresa (o jornalismo é 

uma atividade geralmente com fins lucrativos) e os leitores, isto é, conforme a sociedade 

adere à um conteúdo ou à um estilo de texto, este será modificado, seja para ampliá-lo, 

seja para reduzir seu espaço. 

A existência da classificação dos gêneros também pode ser tida como uma 

promessa de conteúdo, isto é, há uma expectativa, uma espécie de contrato entre o 

leitor e o escritor, que busca aquela publicação pois se identifica com aquele tipo de 

linguagem, a qual não pode ser arbitrariamente modificada, gerando um desconforto 

naqueles que a procuram. Assim os gêneros são instrumentos que possibilitam aos 

meios de comunicação produzir e vender conteúdo em equilíbrio com a demanda 

estimada. 

Diante dessa concepção, José Marques de Melo e Francisco de Assis, no texto 

―Gêneros e formatos jornalísticos: um modelo classificatório‖, dizem que: 

 
Gênero jornalístico é a classe de unidades da Comunicação massiva periódica que 

agrupa diferentes formas e respectivas espécies de transmissão e recuperação 

oportuna de informações da atualidade, por meio de suportes mecânicos ou 

eletrônicos (aqui referidos como mídia), potencialmente habilitados para atingir 

audiências anônimas, vastas e dispersas. (MELO; ASSIS, 2016, p. 49) 

 

Ainda sobre as classificações e consequências destas sobre os gêneros, 

seguem os autores dizendo: 

 
Se observarmos a evolução dessas classes, a começar pelos gêneros hegemônicos 

– o informativo (surgido no século 17) e o opinativo (século 18) -, e a eles 

acrescentando os complementares – interpretativo, diversional e utilitário, que se 

legitimaram no século 20 (MARQUES DE MELO, 2010) -, veremos que seu 

surgimento e/ou sua consolidação são sempre respostas às demandas sociais, 

muitas das quais evidenciadas em momentos históricos datados, especialmente em 

períodos de crise ou de profundas transformações (ASSIS, 2010). Jornalismo e 

sociedade passam por processos evolutivos concomitantes. (MELO; ASSIS, 

2016, p. 50). 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

216 
 

 

Desta forma, é possível afirmar que o jornalismo evoluiu conforme a 

sociedade também foi se modificando, e a existência de vários gêneros jornalísticos, 

conforme explanado, reflete o fato de a sociedade necessitar de mudanças e 

adaptações, e o resultado disso é o gênero diversional que inclui as colunas sociais, a 

seguir abordada. 

 

A COLUNA SOCIAL: HISTÓRIA 

 

Para melhor compreensão do que vem a ser este estilo/gênero jornalístico 

intitulado coluna social, se faz necessário apresentar um breve histórico sobre suas 

origens, seu desenvolvimento e como se comporta atualmente esse tipo de publicação.  

A origem mais remota das colunas sociais se encontra nos Estados Unidos, 

ainda no século XX, mais especificamente na década de 20 deste mesmo século, onde 

foi criada pelo norte-americano Walter Wintchell, um jornalista que antes de se 

profissionalizar escrevia fofocas dos bastidores de peças de teatros e caracterizou-se 

por um estilo mais responsável e menos bajulador, conforme aborda Beatriz Dornelles 

em seu artigo ―Evolução da coluna social ao longo do século XX‖. 

Após se tornar um profissional do jornalismo, Wintchell continuou seu trabalho 

e produziu ―uma coluna de fofocas sobre os ricos e famosos da época. Nascia ali as 

gossipcolumns (colunas de fofocas) ‖. (Dornelles, 2017, p. 129). 

Os jornais do século XX e meados do século XXI se dedicavam muito a 

conteúdos tidos como ―sociais‖, isto é, anunciavam casamentos, formaturas, eventos, 

nascimentos, entre outros, e no geral sempre destacavam personagens da alta classe, 

restando claro o tom bajulador dessas publicações. 

A autora Dornelles explica que Walter Wintchell fui um revolucionário, 

porque ele, de certa forma, rompeu com a tradição de um colunismo de tom bajulador ao 

publicar fatos que geravam escândalo e polêmica naquela época, como divórcios, 

mulheres solteiras gravidas, casos extraconjugais, entre outros. 

Os textos de estilo sensacionalista trouxeram para o jornal um número 

significativo de vendas e leitores, diante deste fato os jornais concorrentes rapidamente 

providenciaram as produções das gossipcolumns. 
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Coincidente à esta época – anos 1930 e 1940 – surgiu e fez sucesso, nos 

Estados Unidos, as indústrias cinematográfica e televisiva, e uma forma usada para 

divulgar e atrair o público para esse novo mercado era através das publicações nas 

colunas sociais. 

O autor José Marques de Melo ao falar da história das colunas sociais 

reafirma que elas tiveram como berço os Estados Unidos e que naquela época haviam 

quatro tipos básicos de colunas: a coluna padrão, dedicadas a sugerir tendências e 

padrões de comportamento; A coluna miscelânea, combinava prosa e versos, fugia dos 

padrões comuns, e misturava tipos, não se prendendo a um assunto ou forma; Coluna 

de mexericos, falavam sobre pessoas da alta sociedade, personalidades famosas, 

mesmo que se tratasse de uma cidade pequena, falava de quem tivesse destaque 

naquele meio. Divulgava assuntos íntimos e também fazia elogios; 4. Coluna sobre 

bastidores da política, parecida com a de mexericos, no entanto, situava as pessoas a 

respeito de poder, quem o exercia, quais suas influencias, mostrando seu 

funcionamento e intimidade. (MELO, 2003, p.141). 

Quanto as colunas sociais no Brasil, José Marques de Melo conta que elas se 

tornaram famosas na década de 50. Apesar dos jornais dedicarem um espaço para esse 

estilo de texto há muito tempo, foi somente na metade do século XX que elas tomaram 

a força e a importância nacional. 

Inicialmente, as colunas sociais eram vistas apenas como um espaço no jornal 

para abordar assuntos mais ―tranquilos‖, era o contraponto das narrativas criminais, 

policiais e consideradas ―pesadas‖. Geralmente, se falava de temas femininos, os 

textos usavam do bom humor, e muito se explorava os acontecimentos da burguesia, 

os retratando de forma irônica e corriqueira, dando ênfase as fofocas. Neste sentido, 

Dornelles fala: 

Quando foram criadas, as colunas sociais, diferentemente das atuais, eram vistas 

como o lado informal do jornal, voltadas para o público feminino. Uma espécie 

de ―descanso‖ concedido ao leitor das notícias sobre crimes, violência e mortes 

do chamado yellowjournalism (no Brasil, imprensa marrom ou sensacionalista). 

Devido a essa característica, muitas delas se voltavam ao humor na formatação do 

texto. As notícias abordando os integrantes da burguesia eram levadas ao leitor 

algumas vezes de forma irônica, ressaltando o lado extravagante dos ricos e aos 

poucos dando maior importância as fofocas, ainda sem atingir seriamente a 

reputação dos personagens retratados. (DORNELLES, 2017, p. 133). 
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Foi com a coragem de Ibrahim Sued, nos anos 50, que as colunas sociais 

brasileiras sofreram alterações significativas em seu formato. Ressalta-se que quando 

se fala em colunas sociais no Brasil, não há como não falar de Ibrahim Sued, nascido 

no dia 23 de junho de 1924, na cidade do Rio de Janeiro, e detentor de um estilo único 

de colunas, o qual construiu uma carreira sólida neste ramo, foram ao todo 45 anos de 

trabalho. 

Melo ao falar de Sued diz que ―a figura dinamizadora do colunismo social 

brasileiro foi sem dúvida Ibrahim Sued, que atualizou a cobertura da vida mundana 

dando-lhe uma certa sofisticação‖. (2003, p. 146) 

Beatriz Dornelles citando Travancas fala sobre o papel de Sued, dizendo: ―É 

nesse período que Ibrahim Sued transforma-se em uma marca do colunismo social 

brasileiro. Na coluna Zum-Zum, de sua autoria, publicada no jornal Vanguarda (RJ), o 

colunista apresentou um estilo próprio de noticiar o mundo e a elite carioca‖. 

(TRAVANCAS apud DORNELLES, 2017, p. 133). 

Dornelles continua a falar da fama de Sued ao dizer: 
 

Ganhou fama e notoriedade dentro e fora da profissão escrevendo suas 

colunas com personalidade, inventando termos e chavões, lançando 

personagens, criando modismos, elogiando e criticando pessoas famosas 

como bem entendia, sem temer as consequências. Tal comportamento 

colocou Ibrahim no topo da história do colunismo social brasileiro. 

(DORNELLES, 2017, p. 134). 

 

Ibrahim Sued autoproclamou-se como mestre do colunismo brasileiro e em 

seu livro confessa que foi buscar a formula para o sucesso no colunismo social norte- 

americano, se inspirando especialmente, em Walter Wintchel e Elza Maxwell. De fato, 

Ibrahim Sued marcou a história das colunas sociais, fez o seu modelo de trabalho e até 

hoje ainda influencia muitos profissionais da área, ele mesmo assume isto ao afirmar 

que lançou muitas pessoas na política e na alta sociedade, conforme cita José Marques 

de Melo. 

A partir dos anos 60, as colunas sociais no Brasil sofrem uma grande perda de 

qualidade devido a ditadura militar que se instalou nessa época. A censura aos jornais 

e texto predominaram durante todo esse marco histórico. As colunas tiveram seu 
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espaço reduzido e os conteúdos monitorados, todos esses fatores obrigaram os 

colunistas sociais a se reinventarem. 

Concomitantemente à essa repressão, também ganhou força a modernização 

da imprensa, devido as tecnologias que a cada dia mais iam sendo descobertas no 

Brasil e, principalmente, no mudo. 

No momento vivido no país – com a mudança política, econômica e social – o 

fato das colunas sociais contarem com conteúdos mais tranquilos e amenos, foi visto 

como algo realmente vantajoso, tanto para os leitores, como para aqueles que 

escreviam, pois a pesar de passarem por censura, as colunas sociais ainda eram uma 

das menos vigiadas e controladas de toda a imprensa, não tão quanto os setores da 

economia e política.  

Somente a partir dos anos 80 e 90, com a volta da democracia, os colunistas 

ficaram mais livre para não escreverem apenas sobre coisas supérfluas, mas sim 

passaram a experimentar outros gêneros, outros textos, novas linguagens, usando mais 

recursos visuais, entre outros 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se, pelo exposto neste texto, que a coluna social é um tipo de texto 

jornalístico que vai além da imagem de espaço para a futilidade nos meios de 

comunicação, visão que permeia o inconsciente de grande parte do público quando se 

refere a esse tipo de conteúdo. No espaço dedicado às colunas sociais é possível 

observar mudanças na sociedade, como ela se movimenta, se constrói. A política, a 

economia, os personagens que habitam as cidades desfilam nessas páginas que, muitas 

vezes, possuem um teor crítico, distanciando-se do tom bajulador que marca a sua 

origem. 
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RESUMO 
O presente artigo se propõe analisar a cobertura jornalística do linchamento de Elison de 

Souza, jovem de 19 anos, ocorrido no município de Capixaba, interior do Acre, no dia 

27 de setembro de 2018. Foram escolhidos para análise cinco matérias do website G1 

Acre e cinco matérias da ContilNet Notícias. A perspectiva da ética jornalística será o 

principal tema abordado, ao estudar como se construiu a narrativa antes, durante e 

depois do fato, em ambos os sites, procurando entender quem são as fontes dessas 

notícias, qual o papel do jornalista, como são apresentados os personagens, as 

semelhanças que as matérias apresentam, se o Código de Ética dos Jornalistas é 

seguido, bem como, entender o que é um linchamento e conhecer outros casos no Acre 

que também repercutiram na imprensa local. O aporte teórico é formado por Rogério 

Christofoletti (2008), Francisco Karam (1997), José de Souza Martins (2015), entre 

outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Ética; linchamento; G1 Acre; ContilNet Notícias.  

 

INTRODUÇÃO 

 Esse artigo aborda um caso de linchamento ocorrido dentro de uma delegacia no 

dia 27 de setembro de 2018, na cidade de Capixaba, interior do Acre. Para a pesquisa, 

foram escolhidos dez textos noticiosos extraídos dos sites ContilNet Notícias e G1 Acre, 

ambos veicularam cinco matérias cada, repercutindo o assunto. Os sites foram 

escolhidos porque foram os primeiros a noticiar, e porque foram os que mais 

repercutiram a situação. Todas as matérias foram publicadas do dia 27 de setembro de 

2018 até o dia 28 de setembro de 2018. 

Seguem títulos das notícias na ContilNet: ―Casal é morto a tiros na zona rural de 

Capixaba e Polícia Civil investiga‖; ―Suspeito de matar casal de idosos em Capixaba é 

arrancado de delegacia e morto a golpes de foice e pauladas‖; ―Mais de 200 pessoas 

invadem delegacia de Capixaba para matar suspeito de triplo homicídio‖; ―Vídeo 

mostra momento em que mais de 200 populares lincharam suspeito de triplo 

homicídio‖; ―Polícia lamenta linchamento de preso e diz que vai identificar cada um dos 
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envolvidos‖. 

Seguem títulos das notícias no G1 Acre: ―Casal é morto a tiros na zona rural de 

Capixaba e Polícia Civil investiga‖; ―Populares invadem delegacia no interior do AC, 

retiram suspeito de assassinar casal de cela e matam homem em rodovia, diz polícia‖; 

―Pessoas que invadiram delegacia no AC e lincharam suspeito de mortes devem ser 

indiciadas por homicídio‖; ―Suspeito arrancado de delegacia no AC e linchado por 

populares teria matado três pessoas no mesmo dia, diz polícia‖; ―Vídeo mostra 

momento em que populares quebram cela com marreta para linchar suspeito‖.  

As abordagens das matérias serão analisadas à luz de Rogério Christofoletti 

(2008) e Francisco Karam (1997), procurando entender quem são as fontes dessas 

notícias, qual o papel do jornalista, como são apresentados os personagens, e as 

semelhanças que as matérias apresentam. 

Elison de Souza foi acusado de matar um casal de idosos e um homem em uma 

chácara no interior do Acre. Ao ser preso, a população resolveu fazer justiça com as 

próprias mãos, invadindo a delegacia e arrancando o preso da cela. Os populares 

levaram-no para fora do prédio e o espancaram até a morte. Tudo foi filmado e 

publicado nos dois sites analisados. 

Esse comportamento dialoga com a fala do autor Christofoletti, quando ele 

afirma que ―embora a ética não seja material, as consequências de um julgamento moral, 

de uma decisão, podem ser sentidas na pele, sim‖ (2008, p.18). Por isso, o jornalista 

deve ter responsabilidade com o que publica e cumprir todas as etapas de produção da 

notícia, que envolvem apuração e checagem. ―A disciplina da verificação é o que separa 

o jornalismo do entretenimento, da propaganda, da literatura ou da arte [...] só o 

jornalismo se concentra em registrar direito o que aconteceu‖ (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2004, p.113).  

 

LINCHAMENTOS NO BRASIL  

O sociólogo José de Souza Martins afirma que os linchamentos não são uma 

novidade na sociedade brasileira, já que existem registros documentados desse tipo de 

―justiçamento‖ desde o século XVI.  

 

Nos linchamentos está envolvido o julgamento de que quem não 

consegue refrear o desejo, o ódio e a ambição, e não ver limites 
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para o desejar, o odiar e o ter, não pode conviver com os demais 

nem tem direito a uma punição restitutiva que o devolva à 

sociedade depois de algum tempo e do castigo. Simplesmente 

nega-se como humano (MARTINS, 2015, p.53). 

 
 

Dados sobre monitoramento de violência no Brasil divulgados pelo Portal G1
45

 

mostram que o primeiro caso de linchamento noticiado nos jornais nacionais aconteceu 

em 1853, ocorrido em uma fazenda de café em Campinas, interior de São Paulo. De 

1980 até 2010, ainda segundo o site, o ano que mais apresentou casos de linchamento 

no Brasil foi 1991, com 148 casos noticiados pela mídia. Quase o dobro do segundo 

maior índice, que ocorreu em 1987, com 75 linchamentos. As motivações desse tipo de 

crime em geral costumam ser semelhantes, as vítimas são acusadas de crimes violentos 

ou que geram um certo apelo popular, como estupros ou violência doméstica. 

O sociólogo José de Souza Martins afirma que as diversas características dos 

―linchamentos atuais são heranças claras dos procedimentos de tortura e punição que 

foram característicos da Inquisição, além da herança colonial de um período em que 

vigeu as Ordenações Filipinas‖ (MARTINS, 2015, p. 94). 

 No Acre, os casos de linchamentos não são tão comuns quanto em alguns outros 

estados. Os dados sobre o assunto são escassos e poucas são as referências do estado no 

cenário nacional. O caso apresentado no artigo ganhou um maior destaque na mídia pela 

forma como ocorreu. A vítima foi arrancada por populares da delegacia de uma cidade 

do interior do Acre chamada Capixaba. Ele era considerado suspeito em uma acusação 

de triplo homicídio, sendo dois deles com um casal de idosos. O linchamento foi 

noticiado em dois veículos nacionais, o site iG publicou uma matéria intitulada 

―Populares invadem delegacia no Acre, retiram preso de cela e o matam em rodovia
46

‖, 

enquanto no site Metrópoles a matéria era ―Grupo invade delegacia no AC e mata 

suspeito de assassinar casal
47

‖. 

 Esse não foi o único caso encontrado nos veículos de comunicação locais, em 

2018 foi noticiado também pelo G1 Acre um outro linchamento, em que os acusados 

                                             
45 Disponível em < http://g1.globo.com/politica/dias-de-intolerancia/platb/>. Acesso em 14 de fevereiro 

de 2019. 
46  Disponível em <https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2018-09-28/delegacia-no-acre-invadida-preso-

morto.html>. Acesso em 22 de março de 2019. 
47  Disponível em <https://www.metropoles.com/brasil/policia-br/grupo-invade-delegacia-no-acre-para-

matar-suspeito-de-assassinar-casal>. Acesso em 22 de março de 2019. 
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foram um grupo de mototaxistas. Uma mototaxista foi chamada para uma corrida e o 

passageiro em determinado ponto desceu da motocicleta, bateu na mulher e a 

estuprou
48

. Dois dias depois, o suspeito foi encontrado morto com sinais de 

espancamento e as acusações da família e da polícia foram contra os mototaxistas que 

eram colegas da mulher estuprada
49

. 

 Esse caso em particular não obteve muita repercussão na imprensa local, se 

analisarmos a quantidade de matérias veiculadas pelos jornais. Fazendo uma busca pelo 

Google, sete websites deram a primeira notícia, o estupro da mototaxista, e apenas dois 

deram a segunda notícia, da morte do suspeito
50

, não foram encontradas mais 

informações sobre o linchamento disponíveis na internet. Diferente do caso de Elison, 

em que os dois websites estudados apresentavam diversos desdobramentos da situação, 

alimentando a circulação de informações sobre o assunto. De acordo com Christofoletti: 

Os meios de comunicação se ocupam das narrativas 

cotidianas que têm como protagonistas pessoas de todas as 

partes, o que significa dizer que o jornalismo lida com 

reputações e honras pessoais, com valores e conceitos, 

com o imaginário popular, com versões da história e com 

o próprio senso de verdade e realidade 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p.31). 
 

 A citação anterior pode ser associada à situação analisada neste artigo. A 

suspeita de um duplo homicídio é uma acusação forte, em que sentimentos estão em 

jogo em todas as partes, da família que perdeu o ente querido, da família que tem uma 

pessoa acusada do crime, e da população, que recebe a informação e precisa processá-la 

com suas crenças e conhecimentos. 

 Um caso famoso de linchamento no Brasil ocorreu em outubro de 2006, na 

cidade da Taubaté. Daniele Toledo do Padro foi acusada de ter colocado cocaína na 

mamadeira da filha, Victoria Maria, de um ano e três meses
51

. A acusação foi feita após 

                                             
48 Disponível em <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2018/07/21/mototaxista-e-espancada-e-estuprada-

por-passageiro-apos-corrida-em-rio-branco-suspeito-de-agressao-e-achado-morto.ghtml>. Acesso em 14 

de fevereiro de 2019. 
49  Disponível em <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2018/07/23/homem-achado-morto-apos-

linchamento-foi-reconhecido-por-mototaxista-como-passageiro-que-a-estuprou-diz-policia.ghtml>. 

Acesso em 14 de fevereiro de 2019. 
50  Disponível em <https://www.google.com/search?q=mototaxista+estuprada+acre&rlz=1C1NHXL_pt-

BRBR836BR836&oq=mototaxista+estuprada+acre&aqs=chrome..69i57.9815j0j7&sourceid=chrome&ie

=UTF-8>. Acesso em 8 de março de 2019. 
51  Disponível em < http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/05/acusada-de-matar-

filha-com-cocaina-na-mamadeira-relata-drama-em-livro.html>. Acesso em 15 de fevereiro de 2019. 
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uma médica e uma enfermeira terem relatado a existência de um pó branco na boca da 

criança. Daniele passou 37 dias na cadeia pública de Pindamonhangaba, em São Paulo. 

Apanhou 4 horas seguidas das outras detentas, teve uma fratura na mandíbula, uma 

caneta enfiada no ouvido, perdeu 85% da visão e 70% da audição direita, além dos 

diversos hematomas. Posteriormente, três testes do Instituto de Criminalística 

comprovaram que não existia nenhum tipo de droga na mamadeira. 

 Em maio de 2014, a dona de casa Fabiane de Jesus foi espancada por dezenas de 

moradores no bairro Morrinhos, em Guarujá. As pessoas afirmavam que a mulher havia 

sequestrado uma criança no bairro para rituais de magia negra
52

. Um boato em uma página 

do Facebook chamada Guarujá Alerta afirmava que uma mulher estaria roubando crianças 

para rituais de magia negra, uma foto de mulher foi divulgada junto com o texto sobre o caso, 

em que a mulher se parecia com Fabiane. Isso gerou uma confusão com os moradores do 

bairro, que confundiram Fabiane com a mulher da fotografia do jornal
53

. Fabiane morreu 

dois dias depois do linchamento, em um hospital público da cidade. Ela foi internada em 

estado crítico de saúde e com traumatismo craniano
54

.  

 

Qualquer linchamento é um fato lastimável, porque sonega à vítima o 

direito de se defender e o de ser julgada por um juiz imparcial, além de 

sonegar o direito ao recurso e a novo julgamento em face de um juízo que, 

de algum modo, possa ser parcial. O julgamento da vítima de linchamento 

é definitivo e sem apelo. É produto da emoção e não da razão, (MARTINS, 

2015, p. 50) 
 
 

 Segundo Martins, ―nos últimos 60 anos cerca de um milhão de brasileiros já 

participou de, pelo menos, um ato ou uma tentativa de linchamento‖ (2015, p.11). Os 

dados podem ser considerados alarmantes, já que um milhão de pessoas equivale a 

cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro
55

, segundo uma estimativa divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para Freitas e Faisting, o 

linchamento aparece ―sob a ótica da violência coletiva, decifrando o emaranhado social 

                                             
52 Disponível em < http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-e-acusada-de-roubar-

criancas-e-agredida-ate-morte-por-moradores.html>. Acesso em 15 de fevereiro de 2019. 
53 Disponível em < http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/marido-diz-que-mulher-foi-

espancada-por-causa-de-boato-em-rede-social.html>. Acesso em 15 de fevereiro de 2019. 
54 Disponível em <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-espancada-apos-boatos-

em-rede-social-morre-em-guaruja-sp.html>. Acesso em 15 de fevereiro de 2019. 
55Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-goncalo/panorama>. Acesso em 4 de março de 

2019. 
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que possibilita essa prática que remonta aos tempos arcaicos de inflição da dor no corpo 

do ‗ser punido‘, da forma mais pública possível‖ (FREITAS; FAISTING, 2015, p.219). 

AS NOTÍCIAS DE LINCHAMENTO 

A primeira matéria intitulada ―Casal de idosos é morto a tiros na zona rural de 

Capixaba; polícia investiga o caso‖ foi publicada na Contilnet, e no G1 Acre com o 

título ―Casal é morto a tiros na zona rural de Capixaba e Polícia Civil investiga‖. Ambas 

abordavam a morte de um casal de idosos, na cidade de Capixaba, interior do Acre. A 

matéria foi publicada no dia 27 de setembro de 2018, nos dois sites (CONTILNET, 

2018a; RODRIGUES, 2018a) com diferença de uma hora na publicação entre eles. A 

ContilNet foi o primeiro jornal a noticiar.  

Os idosos moravam na zona rural da cidade e eram pequenos produtores. Nas 

duas matérias, a versão apresentada é exclusivamente a versão da polícia. Também não 

se sabe a motivação do crime, já que nada foi roubado e nenhum suspeito até aquele 

momento foi considerado. 

A segunda matéria veiculada era ―Suspeito de matar casal de idosos em 

Capixaba é arrancado de delegacia e morto a golpes de foice e pauladas‖ foi publicada 

nos dois sites e já relata que o suspeito desse crime, que estava preso, foi arrancado de 

dentro da delegacia por diversos populares. O espaço de tempo entre a primeira matéria 

(CONTILNET, 2018a) e a segunda matéria (RODRIGUES, 2018b) é de cerca de seis 

horas. Também utiliza apenas a versão policial sobre o caso e em nenhum momento 

explica o porquê de Elison ter sido preso como suspeito, já que não existia nenhuma 

testemunha na cena do crime. 

Ainda na noite do dia 27 de setembro de 2018, o website ContilNet afirma que 

mais de 200 pessoas teriam invadido a delegacia do município de Capixaba 

(CONTILNET, 2018b), após ouvirem rumores que o acusado teria sido preso. Os 

populares arrancam o homem da cela e matam-no a pauladas, socos e golpes. No último 

censo do IBGE, realizado em 2010, a cidade de Capixaba apresentava uma população 

de 8.798 pessoas
56

. Segundo o site, aproximadamente 2,3% da população se uniu contra 

Elison, o que proporcionalmente seria pouco provável. 

                                             
56 Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/capixaba/panorama>. Acesso em 8 de março de 

2019. 
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No começo da manhã do dia 28 de setembro de 2018, uma nova matéria, com o 

vídeo do momento em que as pessoas invadem a delegacia, é publicado pelo website 

(CONTILNET, 2018d). Com as mesmas informações da última matéria da noite do dia 

27, a novidade é apenas o vídeo, gravado por populares que estavam na delegacia. 

Figura 1 - Suspeito tenta quebrar a cela de Elison enquanto outras pessoas assistem e filmam 

 

         Fonte: CONTILNET, 2018d 

Ainda na manhã do dia 28, o G1 Acre replicou o vídeo, sem mais informações 

(G1 ACRE, 2018c). Durante a tarde, é divulgada uma matéria informando que a equipe 

do site se deslocou até o município para entrevistar o delegado do caso (DOURADO, 

2018d) e que os suspeitos do linchamento seriam indiciados por homicídio. Três horas 

depois, uma outra matéria foi postada informando que Elison era suspeito de mais um 

homicídio (RODRIGUES, 2018e) ocorrido no dia 28. 

 Nos dois websites sentimos falta da pluralidade de fontes, das testemunhas, do 

suspeito, do delegado, vizinhos ou quem mais possa expor sua participação, mesmo que 

como ouvinte, do fato ocorrido. Não sabemos como a polícia civil chegou à conclusão 

de que Elison era suspeito, quais foram os indícios? Quem ligou Elison à cena do 

crime? Após o linchamento não houve desdobramentos, nenhum website informou se 

algum suspeito do linchamento foi preso, se a polícia continuou investigando quem 

matou Elison. 

PRÁTICA JORNALÍSTICA 

 Para Karam, ―o jornalismo, que lida diariamente com esta carga enorme de 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

228 
 

conflitos sociais, lida igualmente com a carga moral que integra estes conflitos‖ (1997, 

p.62). O trabalho jornalístico pode apresentar-se de forma cotidiana na sociedade, seja 

estampando fotos e nomes de suspeitos policiais ou usando fontes únicas, e até ser 

enxergado como mero cumprimento de seu papel, informar, mas essa informação pode 

acarretar circunstâncias extraordinárias, como é o caso de um linchamento. 

Entre todas as dez matérias apresentadas sobre o caso de linchamento, o fator 

comum entre elas é a fonte única em todos os textos, só a polícia foi ouvida, e ouvir 

apenas um lado da história não é trabalho jornalístico. Schmitz afirma que: 

A maioria das informações jornalísticas é plural, emana de 

vários tipos de fontes, que o jornalista utiliza para reforçar ou 

confirmar a verdade no relato dos fatos. Por isso, hierarquizar as 

fontes é essencial na atividade jornalística, pois a notícia 

polifônica converge da diversidade de opiniões, relatos, 

testemunhos e mídias. (SCHMITZ, 2011, p, 23).  

 

A polícia, por ser um órgão governamental, apresenta um grau maior de 

credibilidade como fonte de informação, mas isso não exclui as demais fontes de 

notícia. Segundo Christofoletti: 

Sem a dúvida, sem a desconfiança, repórteres e editores 

aceitariam passivamente as informações de suas fontes, podendo 

se converter em meros transmissores das versões que interessam 

a essas fontes. O jornalismo fica sem crítica, sem contraponto, 

sem o contraditório, sem o outro lado (CHRISTOFOLETTI, 

2008, p.42) 

As matérias não questionam o porquê de Elison de Souza ter sido apresentado 

como acusado, já que não havia testemunha em nenhum local do crime e nem a arma 

usada nos dois crimes foi apresentada pela polícia. As notícias não explicitam como a 

polícia constatou que ele era o acusado dos crimes. Waltz (2015) afirma que ―Em nome 

do aumento da produtividade, os jornalistas são cada vez mais submetidos a rotinas de 

trabalho que põe em xeque seu papel de mediador, sobrecarregando-os de tarefas que 

comprometem a qualidade informativa do noticiário entregue ao público‖ (WALTZ, 

2015, p.10) 

Nenhum dos dois websites informaram nas matérias a presença de repórteres  

nos locais do crime ou o acompanhamento do trabalho da polícia, geralmente quando 

isso ocorre é informado com palavras chaves no texto, como por exemplo ―em 

entrevista ao Portal ContilNet‖ ou ―nossa equipe esteve no local do crime‖. O G1 Acre 
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apenas no outro dia informou que se deslocou até o município para entrevistar o 

delegado sobre o que poderia acontecer com as pessoas que cometeram o crime. 

Podemos entender essa ausência de jornalistas no local por causa de fatores 

econômicos das empresas de comunicação e do enxugamento que as redações têm 

sofrido nos últimos anos, com cada vez menos profissionais fazendo diversas atividades 

simultâneas. Waltz (2015) lembra ainda que ―os jornalistas que produzem material para 

internet estão entre os que menos têm contato com o ‗mundo exterior‘, convertendo-se 

em profissionais análogos aos antigos redatores, apenas processando informações que 

outros haviam gerado‖ (2015, p. 12), levando ao termo que conhecemos por ―jornalismo 

sentado‖,  quando o repórter ou profissional da área não sai das redações para apuração 

ou produção da matéria jornalística. 

Nos veículos de mídia online atualmente o trânsito de informações e a 

velocidade com que elas se tornam obsoletas é cada vez maior. Os webjornais e blogs 

querem ser os primeiros a dar a informação, ou serem os primeiros a darem o furo, a 

notícia em primeira mão, para ganhar mais cliques do leitor. Uma das consequências 

disso é a baixa qualidade dessa informação apresentada. Para Christofoletti: 

O que importa é chegar antes, mesmo que seja de forma 

precária. O caso das métricas tem parentesco, pois fortalece a 

lógica de que matéria boa é aquela que rende cliques, que incita 

a audiência a compartilhar, que gera comentários, que provoca 

circulação e recirculação de conteúdo (CHRISTOFOLETTI, 

2015, p. 4) 

 

 Por vezes, a busca pelo furo faz com que alguns descuidos aconteçam, como no  

caso da pluralidade de fontes das matérias aqui analisadas. A informação recebida pela 

polícia foi aceita na íntegra em ambos os jornais, sem que a imprensa procurasse saber 

mais detalhes do acontecido. Supondo que o preso fosse inocente, ele não teve direito a 

presunção de inocência, pois foi assassinado antes dessa possibilidade. 

 Não cabe de fato ao jornalista amenizar fatos, mas a presunção de inocência é 

um direito constitucional, todos são inocentes até que se prove o contrário. Termos 

como ―acusado‖, ―culpado de homicídio‖, reforçam a ideia contrária à da Constituição 

Federal. Esses cuidados na prática jornalista que muitas vezes passam despercebidos 

pelos profissionais, afetam a vida de pessoas. 

Quando o jornalista obtiver informação desfavorável a pessoa 

ou entidade, deverá, antes de publicar a reportagem, procurar 
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esclarecimentos da parte potencialmente afetada [...] O outro 

lado é elemento integrante da apuração, e não mera declaração a 

ser registrada burocraticamente (MANUAL DA REDAÇÃO, 

2018, p. 70) 

  

 O suspeito do triplo homicídio não teve oportunidade de fala, na realidade, ele 

apareceu na qualidade de culpado após seu linchamento, a população o acusou do 

crime, mesmo sem conhecer de fato a história. Os jornais poderiam ter se questionado 

como populares tiveram acesso a essa informação, quem os informou que Elison era 

suspeito do crime, e como o acesso a uma delegacia de Polícia Civil foi realizado, em 

quais condições estavam essa delegacia, quantos policiais plantonistas havia na noite do 

linchamento, mas, se limitaram a reproduzir a notícia sem problematizar as questões que 

estavam sem resposta.  

A Fenaj afirma por meio do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros que o 

jornalista não pode ―expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo 

vedada a sua identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de 

locais de trabalho ou residência, ou quaisquer outros sinais‖ (FENAJ, 2007). Quando o 

nome e a foto de um suspeito criminal estampam os jornais, esse código é quebrado, e 

isso ocorre diversas vezes por dia e em diversos veículos de comunicação, quem deve 

averiguar o cumprimento do Código são os sindicatos dos jornalistas de cada estado.  

Um representante do Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac) quando 

perguntado para esta pesquisa sobre ―a exposição excessiva de suspeitos – pobres, 

negros – nas matérias policiais e capas de jornais‖, afirmou que para isso não cabe 

questionamento ―pois todas as informações repassadas oficialmente sobre os 

―suspeitos‖ são fornecidas pela própria polícia‖
 57

.  

Schimtz (2011) lembra que as fontes oficiais são ―as preferidas da mídia, pois 

emite informação ao cidadão e trata essencialmente do interesse público, embora possa 

falsear a realidade, para preservar seus interesses ou do grupo político‖ (2011, p. 25). 

Negligenciar a segunda fonte, os suspeitos, vítimas ou testemunhas, nesse caso do 

linchamento, é tomar partido, e isso não cabe ao jornalista. 

Após a fala do representante (2019), ouvir os dois jornais pesquisados pareceu 

mais necessário ainda, já que, pelo Sinjac ter acesso apenas a fonte oficial é o necessário 

                                             
57

 A entrevista foi concedida à Pâmela Rocha de Freitas por email no dia 8 de março de 2019. 
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para confirmar a veracidade de uma informação. O Portal ContilNet não respondeu ao 

contato para tratar do referido assunto. Em contrapartida, o G1 Acre respondeu o e-mail 

por meio de uma de suas editoras.  

Quando questionada sobre como se organizou a cobertura do linchamento de 

Elison de Souza, a editora afirma que ―a equipe de repórteres e editores se revezavam na 

apuração. Todo o material foi feito de acordo com o que as fontes oficiais passavam‖
58

. 

Podemos observar que a fala da editora coincide com a fala do representante do 

sindicato, pois os dois profissionais acreditam que usar a fonte policial como única fonte 

na matéria já seria o suficiente para comprovar a veracidade dos fatos. É uma fala 

problemática porque os dois consideram natural ou não veem problemas em externar a 

visão apenas de um lado da informação, o lado que é sempre o credibilizado não só pela 

própria imprensa, mas para a população de um modo geral. Porém, esse lado deve ser 

questionado para garantir a qualidade da informação, pois não há garantias que mesmo 

sendo uma fonte oficial, não minimize os fatos, omita detalhes ou faça ―vista grossa‖ 

em alguma situação que não seja favorável aos seus interesses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho do jornalista deve sempre se pautar pelo interesse coletivo sem 

esquecer-se da importância com que a informação deve ser tratada. A checagem de 

fatos, a multiplicidade de fontes, levantar-se da redação para ir até o local são fatores 

que ampliam a visão da informação para o repórter.  

Christofoletti afirma que ―não é possível fazer jornalismo sem sujar as mãos, isto 

é, sem deixar a redação e cair no mundo. Não se faz omelete sem quebrar os ovos‖ 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 42). A saída da redação para ter contato com os fatos 

relatados e com testemunhas é fundamental para a qualidade de informação veiculada 

no jornal. O ―jornalismo sentado‖ pode se tornar prejudicial em diversos aspectos, mas 

principalmente no que diferencia o jornalismo do boato. Como Christofoletti classifica: 

―o jornalismo se distingue da fofoca, do boato, e do diz-que-diz por esse compromisso 

de oferecer informação confiável e responsável, entre outras importantes diferenças‖ 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 42). 

                                             
58

 A entrevista foi concedida à Pâmela Rocha de Freitas por email no dia 21 de março de 2019. 
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Repensar o jornalismo pode se tornar uma alternativa para que questões como 

essa sejam cada vez menos frequentes. O jornalismo atualmente precisa lidar com 

enxugamentos de redações, baixos salários e outras adversidades, por isso, a 

proximidade com a academia se torna necessária, para que os questionamentos éticos 

pertinentes à prática da profissão não passem despercebidos. 
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A COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA EM VISTA DA DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS: UM ESTUDO DE CASO DA RÁDIO COMUNITÁRIA 

GAMELEIRA 87,9 FM 

 

Paulo Henrique da Silva Santiago  

Francisco Raimundo Alves Neto 

 

 
RESUMO 

As rádios comunitárias são fundamentais na luta pela democratização da comunicação 

na América Latina. No Acre, a Rádio Gameleira tem destaque. Este artigo objetiva 

analisar a importância desse veículo na construção identitária dos moradores do 

bairro 6 de Agosto, e a sua contribuição para o fortalecimento da defesa dos Direitos 

Humanos na cidade de Rio Branco. A pesquisa é formulada em caráter qualitativo, 

com consulta bibliográfica e realização de entrevista. Essa abordagem pretende ampliar 

o debate através da criticidade, usando da práxis – teoria dos autores e ação da equipe 

da rádio - como mola propulsora para compreender os mecanismos da comunicação 

comunitária. Quanto aos resultados, observa-se o intenso processo de formação para a 

cidadania desenvolvido pela rádio, e o seu papel de veículo aberto a outras formas 

comunicacionais contra hegemônicas e não mercantilistas, especialmente na 

Amazônia, espaço plural e com maiores dificuldades para as conquistas de garantias 

de comunicações livres e direitos fundamentais. 

Palavras-chave: Rádio comunitária. Direitos Humanos. Cidadania. Rádio Gameleira 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O início do século XXI abriu uma série de reflexões referentes aos processos 

comunicacionais que iniciaram ainda no século XX, mas que não ficaram de fora das 

pautas científicas da área. Entre os assuntos abordados está a comunicação como 

ferramenta de garantia dos Direitos Humanos. 

O objetivo deste artigo é compreender o papel desempenhado pela Rádio 

Comunitária Gameleira na educação, no reconhecimento e na afirmação identitária 

das comunidades periféricas do 2º distrito de Rio Branco, além de reforçar seu mérito 

enquanto ferramenta que intermedeia conquistas de direitos fundamentais. 

A reflexão apresentada se faz necessária para fortalecer e fomentar 

mecanismos de comunicação contra-hegemônicos nas comunidades eclesiais, bairros, 

escolas, organizações não governamentais e outros espaços, para levarem à sociedade 

as pautas que não são de interesse da mídia comercial. Assim, este trabalho pretende 

apresentar um veículo de comunicação localizado na periferia de Rio Branco que 
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resiste ao tempo e as dificuldades, e que vai de encontro à defesa da vida do povo 

mais humilde da região central da capital do Acre.  

 A pesquisa qualitativa será o locus para a discussão da temática, composta por 

consulta bibliográfica e entrevista com Jaed Souza, ex-diretor geral da Rádio 

Gameleira. Links com a realidade amazônica da radiodifusão e a legislação brasileira 

sobre a área também serão referências para o trabalho. 

O texto é subdividido em quatro partes complementares. No primeiro 

momento são expostas outras formas de comunicação, de caráter contra-hegemônico, 

diferentes da comunicação da grande mídia. Em seguida a pesquisa faz a relação entre 

comunicação comunitária e Direitos Humanos, pontuando a contribuição da primeira 

para a efetivação do último. Na terceira fase são abordados os auxílios e os desafios 

desse seguimento na Amazônia, e depois, em uma quarta fragmentação, é analisado o 

objeto desta pesquisa, a Rádio Gameleira. Pesquisadores da área serão os norteadores 

do estudo, assim como a legislação vigente sobre a radiodifusão comunitária. 

 

OUTRAS VIAS DE COMUNICAÇÃO: POPULAR, ALTERNATIVA E 

COMUNITÁRIA 

 

Os processos comunicacionais que vão na contramão da comunicação 

hegemônica dos grandes conglomerados de mídia são conhecidos como: 

comunicação popular, comunicação alternativa e comunicação comunitária. O foco 

da pesquisa em questão é a 

comunicação comunitária, mas para bem delimitar essa área também se faz 

necessário explicar as outras duas. 

O homem sempre desenvolveu formas de comunicação para expressar seus 

desejos, fosse com desenhos em rochas e cavernas, na era paleolítica, ou por meio da 

fala e da escrita. Esta última ganha destaque no século XV, após a criação da 

Imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg (1400 a 1468 d.C.). O domínio da 

tecnologia e dos veículos de comunicação nessa época em diante sempre 

pertenceram aos grupos da elite, logo, as informações publicadas por eles tinham 

interesses particulares e não coletivos. 
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O comando de conglomerados de mídia por famílias e grupos abastados é o 

retrato da concentração do capital econômico nas mãos de uma pequena parcela da 

população. Isso também reflete no campo da comunicação social, já que a mídia foi 

construída para atender interesses mercadológicos e não sociais. 

Na década de 60 o Brasil, que seguiu a tendência do mercado mundial, é 

marcado por influências diferentes das praticadas. Começa a ser difundida a ideia de 

―comunicação popular‖ pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja 

Católica, como afirma Marcelo Volpato : 

  

Dentro das próprias CEBs nasce uma rede de comunicação popular 

identificada por Frei Betto (1986, p. 106) como uma ―multiplicidade de 

boletins diocesanos, folhetos litúrgicos, literatura de cordel, cadernos de 

formação, elaborados pelos próprios militantes do meio popular‖. 

Preparada pelos próprios agentes pastorais, em mimeógrafos ou off-set, e 

com certa participação da ―comunidade‖ na sugestão de temas, textos, ou 

mesmo com críticas, essa rede de comunicação serviu como incentivadora 

de alguns movimentos que reuniam integrantes das classes subalternas em 

torno de algumas reivindicações de cunho social. (2014, p. 219). 

 

Esse modelo de comunicação expande como válvula de escape pós-ditadura 

militar, no intuito de dar mais atenção aos anseios das comunidades em relação a falta 

de políticas voltadas aos mais pobres, à multiplicação de agentes, à veiculação de 

informações além do interesse estatal, e até para a efetivação de direitos básicos como 

à educação através de círculos de estudo e programas radiofônicos de alfabetização.  

Atingir a massa é uma característica da comunicação popular, mas segundo 

Pedro Gilberto Gomes (1990) a comunicação alternativa, outra via contra-

hegemônica, nasce em situações menos propícias e em ambientes mais conflituosos. 

Com objetivos reivindicatórios, esse modelo procura burlar a censura imposta por 

regimes opressores, em via de transmitir a mensagem de um grupo ao maior número 

de pessoas e atrair o público receptor para a causa reivindicada. 

O conceito alternativo parece apontar para uma contraposição à 

comunicação massiva, enquanto que o conceito popular diz respeito à 

inserção num contexto alternativo de luta que visa estabelecer uma nova 

sociedade a partir da ótica das classes populares (GOMES, 1990 apud 

VOLPATO, 2014, p. 225). 

 

Já a comunicação comunitária tem como característica fundante o espaço, a 

região em que se estabelece e a participação popular em sua construção e 
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administração. Para esse modelo o importante não é atingir a massa, mas abranger 

de forma ativa o território ao qual se destina, em geral um bairro, assentamento, 

conjunto habitacional e outras formas de organização social. 

Essa comunicação também é contra-hegemônica e não compactua com os 

interesses financeiros que pautam os veículos pelo acúmulo de rendimentos, 

interesses particulares e promoção de ideais neoliberais. Na contramão desses 

interesses, a comunicação comunitária procura garantir ao cidadão o espaço em que 

ele possa ter direito à voz e à participação inclusiva no processo de transmissão de 

informações, como garante Volpato:  

Considera-se que a comunicação comunitária, neste início de século, 

baseia-se em princípios público-democráticos, de pluralidade, originados 

de motivações diferentes em relação às da mídia comercial – que tem suas 

motivações instituídas no lucro, promoção de interesses particulares, 

promoção política, etc. – pois possui proposta social, de mobilizar para 

mudar, está antenada à realidade local, preocupada em fomentar a 

cidadania, a educação e o desenvolvimento local, cultural, social e 

humano. Pode romper com o sistema clássico de comunicação (emissor → 

receptor) porque viabiliza canais de participação, propiciando ao receptor 

a atuação como emissor e vice-versa, tornando possível o acesso e a livre 

expressão dos cidadãos por meio de veículos de comunicação. (2014, p. 

226). 

 

O autor apresenta os pilares da comunicação comunitária: mobilização e 

participação. Os elementos expostos levam à libertação da comunidade de 

conteúdos supérfluos e que não sejam de interesse público. É claro que a influência 

dos grandes veículos de comunicação continua e continuará ditando o que a 

sociedade irá consumir de informação, contudo, espaços de contra-hegemonia são 

formas de resistência necessárias e válidas para a pluralização e democratização da 

comunicação. 

Os agentes que desenvolvem o modelo comunitário de comunicação na 

prática com uma rádio na região, um jornal do bairro, murais nas ruas e 

estabelecimentos públicos, web TVs e outras ferramentas digitais e manuais são 

protagonistas de processos de transformação social. Essas pessoas comprometem-se 

em traduzir o olhar do todo (comunidade) em textos e imagens, e essa função exige 

responsabilidade com a dignidade humana do outro. Não é apenas escrever, como em 

um veículo comercial, para cumprir prazos e garantir a remuneração diária ou 
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mensal, trata-se de defender uma ideologia de progresso a partir da base, das pautas 

do povo. 

O processo é desafiador e quase não conta com incentivos. São poucos os 

investimentos em redes de comunicação independentes, autônomas e sem fins 

lucrativos, e isso acontece por não interessar ao mercado e nem ao Governo esse tipo 

de organização que é gerida diretamente pelos atores sociais: sindicatos, associações 

de bairro ou de classe, escolas, Organizações Não Governamentais (ONGs), grupos 

religiosos, instituições filantrópicas e outros. 

 

A COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA COMO MECANISMO DE DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 

 

Com o tempo as instituições responsáveis por formarem agentes de 

transformação social compreenderam que as ferramentas de comunicação não eram 

apenas mais um elemento de transmissão da mensagem, como o senso comum fazia 

crer, mas usadas com metodologia e pedagogia elas eram vias de promoção da 

educação informal. 

Enquanto as escolas, as universidades, os cursos profissionalizantes e outros 

espaços afins reproduzem a educação formal, balizada por indicadores pré-

formatados por países autodenominados como ―desenvolvidos‖, a educação informal 

versa pelo ensino popular em multirões, assentamentos, comunidades carentes, 

aldeias, quilombos e em tantos outros ambientes onde a educação formal não chega 

ou não contempla a cultura local. 

Nesses lugares, a presença de instrumentos de comunicação forjados pela 

própria população ganham significado singular e fortalecem a identidade do povo 

residente, porque o princípio que os baliza não é o desejo por lucro, mas as 

experiências que geram cidadãos críticos, autônomos e sociopoliticamente ativos. 

 Peruzzo (2000) destaca os benefícios dos meios de comunicação comunitários 

para as culturas. 

Podem facilitar a valorização das identidades e raízes culturais. Exemplo: dar 

espaço para manifestações dos saberes e da cultura da população: da história 

dos antepassados, das lendas às ervas naturais que curam doenças. Podem 

servir de canal de expressão dos artistas do lugar que dificilmente conseguem 

penetrar na grande mídia regional e nacional. Podem informar sobre como 

prevenir doenças, sobre os direitos do consumidor, acesso a serviços públicos 

gratuitos (registro de nascimento) e tantos outros assuntos de interesse social 
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(PERUZZO, 2000, p. 661). 

 

 

Quando um veículo de comunicação agrega informações de uma 

comunidade e cede espaços para expressões artísticas das pessoas que ali residem, o 

processo de identificação com ele torna-se concreto. O meio deixa de ser apenas 

uma ferramenta que transmite informações e passa a ser um espaço educacional, 

voltado à formação de cidadãos conscientes do seu papel social em vista do 

desenvolvimento do lugar onde vivem. 

Sendo assim, os meios comunitários de comunicação são instrumentos que 

colaboram para o fomento dos direitos fundamentais, visando a plena cidadania de 

todos os indivíduos, em especial aqueles com menos condições de acesso aos seus 

direitos. Nessa linha, Peruzzo (2000) apresenta duas concepções de cidadania: a 

liberal, voltada à individualização do cidadão; e a coletiva, desenvolvida a partir da 

concepção de Rousseau no século XVIII. Na última, a ―cidadania é vista como um 

direito coletivo que, favorecendo o desenvolvimento da individualidade, pressupõe 

a ação política e a sua socialização‖ (PERUZZO, 2000, p. 653). 

Desde o surgimento do Rádio (1922) e da TV (1950) no Brasil, os veículos 

de comunicação de massa sofreram com fortes pressões, e isso refletia diretamente 

nas relações com a população, já que os ―vínculos políticos e econômicos com os 

setores das classes dominantes e com o govemo, não refletia tudo o que estava 

acontecendo na sociedade‖ (PERUZZO, 1998b apud PERUZZO, 2000, p. 663). A 

censura imposta por grupos dominantes na política fez surgir do seio das 

comunidades os veículos alternativos e populares, espaços que fizeram diferença no 

período. 

Além de criar seus próprios canais de expressão, com o tempo os grupos 

minoritários foram ―conquistando espaço nos canais tradicionais de informação para 

divulgar suas mensagens‖ (PERUZZO, 2000, p. 663). Contudo, cabe esclarecer que 

esse espaço que começou a ser aberto na década de 90, pós-ditadura, não foi dado 

para a população, mas, de fato, conquistado, tendo em vista as lutas encabeçadas por 

movimentos sociais e outros grupos. 
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A grande mídia, especialmente em suas filiais, passou a exibir mais 

conteúdos de interesse das macrorregiões, numa tentativa de criar familiaridade com 

o espaço. ―Explora o local enquanto nicho de mercado, ou seja, os temas e as 

problemáticas específicas da localidade interessam enquanto estratégia para se 

conseguir aumentar a credibilidade e a audiência, e consequentemente obter retorno 

financeiro‖ (PERUZZO, 2003, p. 11.). 

A prática neoliberal desses veículos regionais acaba limitando o interesse da 

sociedade por veículos de comunicação comunitária, já que os primeiros têm maior 

alcance e visibilidade. Apesar do poderio econômico, a grande mídia, representada 

por políticos aliados, se diz ameaçada pelos meios comunitários de comunicação. 

Esse lob é traduzido em constantes fiscalizações pelos órgãos reguladores, como a 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esse ponto será melhor explorado 

a seguir, dentro da análise do veículo que é objeto desta pesquisa, a Rádio 

Gameleira. 

Outro item fundamental sobre a implantação de veículos comunitários é o 

fato do homem ter a liberdade de expressar suas ideias. Para a Organização das 

Nações Unidas (ONU) esse é um alicerce da democracia e direito irrevogável da 

humanidade, que não pode ser contestado e muito menos censurado. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (2009, p. 10) – promulgada 

em 1948 -, em seu 19º artigo, subscreve-se o seguinte: ―Todo ser humano tem 

direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias 

por quaisquer meios e independentemente de fronteiras‖. 

De certo, para a concretização do artigo citado é necessário que o ser humano 

tenha acesso e controle de ferramentas de comunicação que possam viabilizar os 

conceitos de liberdade expressos na declaração. Por conseguinte, as políticas públicas 

voltadas a esta área são essenciais em vista da criação e manutenção dessas 

ferramentas. O olhar da sociedade com maior zelo para esses processos 

comunicacionais é fundamental. Não é possível fazer comunicação comunitária sem 

a participação efetiva da comunidade, principal agente e interessada por mecanismo 

nesse modelo. Ela, a comunidade - bairro, vila, tribo, conjunto, região - é quem sabe 
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de seus anseios e necessidades, além de poder expressar sua identidade particular, 

algo que não poderia ser 

traduzido por terceiros. 

Para a comunicação comunitária o interesse não é o fim, a notícia pronta para 

ser consumida e comercializada como produto, mas é o meio, a interação, a 

participação, o envolvimento da comunidade em todos os processos de construção, 

manutenção e difusão da mensagem por meio dos instrumentos comunicacionais 

conquistados. 

O envolvimento social estimulado é uma premissa para que seja possível 

quebrar as barreiras impostas pelas comunicações de massa dos oligopólios de 

mídia. Através de ações pontuais, em vários espaços de resistência, o projeto de 

democratização da comunicação toma forma, embora que de maneira experimental 

e em pequenos nichos, mas é o início de transformações maiores. 

AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS: UM MODELO CONTRA-HEGEMÔNICO 

DE COMUNICAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 

Após anos de luta dos movimentos sociais e de grupos independentes de 

comunicação, em 19 de fevereiro de 1998 foi sancionada pelo então presidente 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) a Lei nº 9.612, que instituiu o Serviço de 

Radiodifusão Comunitária no Brasil. 

Segundo dados do Sistema de Controle de Radiodifusão (SRD), o Brasil possui 

4.448 rádios comunitárias licenciadas na federação (ANATEL, 2018, online), dessas, 

314 estão na Amazônia (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins), 7% do total – aqui não são levados em consideração os estados de Mato 

Grosso, Maranhão e Goiás, que fazem parte da Amazônia Legal porque têm parte de 

seus territórios com o bioma amazônico. O levantamento dos municípios que 

integram a região amazônica desses estados não foi possível. 

Na tabela (vide apêndice) o posicionamento do Acre é preocupante. A 

unidade federativa acreana, que tem população maior que Roraima e Amapá, é o 

estado com menos rádios comunitárias no Brasil, apenas cinco veículos. Doze 

municípios do Acre somam 31 pedidos de licença que estão sob avaliação do 

Congresso Nacional. 
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Apesar das peculiaridades da região amazônica, o movimento de rádios 

comunitárias ainda é tímido. Não obstante, a população dos estados que a compõem 

são menores que os grandes centros em porcentagem populacional, mas a 

pluralidade de grupos e povos é diferenciada: indígenas, quilombolas, extrativistas, 

coletivos das periferias, ribeirinhos, etc. 

Com o tempo esses grupos também ganharam destaque na grande mídia de 

suas localidades (filiais). Esse fenômeno, que ocorreu especialmente nas regiões 

Norte e Nordeste, foi causado devido à grande expressão dos veículos comunitários 

em noticiarem questões mais próximas do dia a dia da sociedade, e não apenas as 

pautas pedidas pelas emissoras como é feito nas filiais, afinal, as rádios 

comunitárias não possuem um gerador central de notícias e padrões. Peruzzo (2003) 

confirma essa linha de raciocínio quando diz que ―as pessoas também se interessam 

pelo que está mais próximo ou pelo que mais diretamente afeta as suas vidas e não 

apenas pelos grandes temas da política, da economia e assim por diante‖ 

(PERUZZO, 2003, p. 5). 

Além do pseudo interesse dos veículos comerciais nas pautas regionais – 

pseudo porque o interesse final é o lucro e não o desenvolvimento social de sua 

locação -, as rádios comunitárias enfrentam outros dois grandes obstáculos: as 

limitações de alcance/potência e de patrocínio. 

Recentemente o Senado Federal debateu a ampliação da potência das rádios 

comunitárias. O Projeto de Lei do Senado (PLS) 513/2017 (BRASIL, 2017, online), 

apresentado pelo senador Hélio José (Pros/DF), foi aprovado pelo plenário em julho 

de 2018, e foi celebrado pelos envolvidos. ―A proposta estabelece aumento da 

potência para até 150 watts, com altura irradiante não superior a 30 metros e 

possibilidade de acesso a dois canais específicos em nível nacional para as 

emissoras em frequência modulada‖ 

(BRASIL, 2018, online). O texto original previa aumento para 300 watts, com até 

três canais. O projeto segue para a Câmara dos Deputados e caso seja referendado 

será direcionado à sanção presidencial. 

Quanto ao patrocínio, hoje identificado como apoio cultural, o Senado 

também avança no assunto. Em junho de 2018 a Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ) aprovou o PLS 55/2016 (BRASIL, 2016, online) que prevê a 
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permissão de publicidades pagas em rádios comunitárias. A legislação vigente prevê 

que os patrocínios de uma rádio comunitária só podem ser feitos por comerciantes 

localizados na área do veículo de comunicação. 

Art. 18. As prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária poderão 

admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para os programas a 

serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na 

área da comunidade atendida‖ (BRASIL, 1998, online). 

 

O PLS 55/2016, de autoria do ex-senador Donizeti Nogueira (PT/TO), agora 

está aos cuidados da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT), última votação antes de ir para o plenário do Senado. Após 

passagem pela CCJ o projeto também aglutina as rádios educativas. 

O progresso desses dois projetos que envolvem as rádios comunitárias é 

essencial para o crescimento desse seguimento comunicacional, em especial para as 

rádios da região amazônica, que têm mais dificuldades com manutenção e operação. 

 

 A RÁDIO COMUNITÁRIA GAMELEIRA: CONQUISTAS E DESAFIOS 

 

No ano de 1998 o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular 

do Acre (CDDHEP), cediado no bairro 6 de Agosto, pleiteou a concessão de uma 

rádio comunitária para a localidade. A coordenadora da instituição, Raimunda 

Bezerra, convocou entidades da sociedade civil popular e organizada, e representantes 

dos bairros adjacentes, para debaterem a criação do novo espaço. 

Cerca de 20 entidades foram representadas na reunião, realizada no dia 6 de 

julho de 1998. Conselheiros de escolas, lideranças das igrejas católica, evangélica e 

espírita, associações de moradores, ONGs e sindicatos foram os grupos presentes na 

ocasião. A rádio iniciou a operação no ano seguinte, 1999, mas de forma irregular, 

popularmente conhecida como ―rádio pirata‖, modelo em expansão na época. 

Foram dez anos operando sem regularização, um processo demorado, com 

muitos detalhes e que exigiu paciência. Com frequência o espaço foi fechado pela 

Polícia Federal e os equipamentos só não eram apreendidos porque os voluntários os 

escondiam, geralmente na casa de vizinhos. Há época a rádio funcionava dentro do 

CDDHEP e depois foi construído um anexo, nos fundos do Centro, uma estratégia da 

equipe para retardar a entrada dos agentes de segurança que primeiro batiam na porta 
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do CDDHEP para poderem cumprir o mandado, nesse tempo os voluntários 

transferiam o maquinário.  

Nessa época o uso do celular ainda estava em desenvolvimento. A 

participação e contribuição de estudantes também foi de grande importância na 

história da Rádio Gameleira, praticamente eram eles quem conduziam a 

programação. No lugar dos celulares os ouvintes comunicavam-se por cartas. 

Dezenas de mensagens eram encaminhadas todos os meses e lidas pelos âncoras 

durante os programas. 

A Escola João Mariano, do bairro Taquari, se destacou como uma das 

principais parceiras da rádio. Vários alunos contribuíam com a programação, tanto na 

construção de roteiros para os programas quanto na apresentação e sonoplastia. Essa 

interação, segundo Peruzzo (2000), propicia aos jovens outro olhar 

As relações entre educação e comunicação explicitam-se, pois as pessoas 

envolvidas em tais processos desenvolvem o seu conhecimento e mudam 

o seu modo de ver e se relacionam com a sociedade e com o próprio 

sistema dos meios de comunicação de massa. Apropriam-se das técnicas 

e de instrumentos tecnológicos de comunicação, adquirem uma visão 

mais crítica, tanto pelas informações que recebem quanto pelo que 

aprendem através da vivência, da própria prática. Por exemplo, a seleção 

de notícias que a pessoa se vê obrigada a fazer na hora de montar o 

noticiário na rádio comunitária, bem como os demais mecanismos que 

condicionam o processo de produzir e transmitir mensagens com os quais 

se depara cotidianamente, tira-lhe a ingenuidade sobre as estratégias e as 

possibilidades de manipulação de mensagens pelos grandes meios de 

comunicação de massa. Passa a conhecer as possibilidades de seleção das 

mensagens, os conflitos de interesse que condicionam a informação ou a 

programação, a dinâmica do mercado publicitário, além da força que tem 

um veículo de comunicação, tal como o rádio, o jornal, a televisão etc 

(PERUZZO, 2000, p. 662). 

 

É típico de veículos comunitários construírem estreitas relações com as 

instituições que fazem parte dos locais em que estes são sediados. Na história da 

Rádio Gameleira não é diferente. Os alunos da Escola João Mariano se revezavam 

para apresentarem os dois programas da grade: Voz da Comunidade e Conexão 

Jovem. Quem estudava pela manhã apresentava um programa as 15h, e quem 

estudava a tarde apresentava as 10h.  

Jaed de Souza (2018), diretor geral da rádio por mais de dez anos e atual 

tesoureiro do CDDHEP, destaca um dos projetos que foi desenvolvido pela 

Gameleira FM e que obteve resultados satisfatórios, o Repórteres Comunitários. 
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―Era excelente! Com uma audiência incrível. Eles faziam matérias, traziam, 

editavam essas matérias e jogavam no ar. E tinham os âncoras que produziam o 

programa‖ (SOUZA, 2018). 

O projeto foi produzido com recursos da Lei de Incentivo Municipal. Jaed 

explica que a equipe da rádio passava em algumas escolas do 2º distrito, faziam a 

seleção de alguns jovens interessados e capacitavam dez repórteres de dentro das 

comunidades. ―Aqueles dez passavam por um treinamento e iam produzir um 

programa jornalístico só com notícias da sua comunidade, do seu bairro‖ (SOUZA, 

2018). 

Com outro olhar, os repórteres comunitários faziam matérias voltadas aos 

temas pouco ou nada difundidos pela grande mídia, como assuntos culturais e 

esportivos desenvolvidos nas escolas, associações, igrejas e movimentos sociais. 

Também informavam e divulgavam multirões de consultas médicas; parcerias com a 

Polícia e outras entidades; campanhas contra as drogas, a dengue, as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs), etc. Peruzzo (2003) legitima esse 

comportamento quando caracteriza os meios de comunicação comunitários. 

Os conteúdos dizem respeito às necessidades, problemáticas, artes, 

cultura e outros temas de interesse local, como por exemplo: notícias 

sobre as atividades de grupos populares organizados, esclarecimentos 

visando afastar crianças do tráfico de drogas, campanhas contra a 

discriminação da mulher e das raças, dicas de saúde, informações sobre 

prevenção de doenças, reivindicações de serviços públicos de uso 

coletivo e outras informações de utilidade pública (PERUZZO, 2003, p. 

9). 

Dentro de onze características, Peruzzo (2003) situa a relação construtiva da 

comunidade (bairro) com uma rádio comunitária inserida em seu espaço e 

cotidiano. ―b) Usar como estratégia a participação direta das pessoas do próprio 

lugar na programação e em geral também na gestão do veículo de comunicação. O 

receptor pode se tornar emissor e vice-versa‖; ―c) Quem produz (cria, fala, redige, 

edita, transmite etc) as mensagens não é necessariamente um especialista, o 

profissional de comunicação, mas o cidadão comum (PERUZZO, 2003, p. 8)‖. 

Da condição de receptores os moradores passam a emissores, responsáveis 

diretos pela mensagem e administração da rádio, tarefas que exigem dedicação e 

compromisso social. Todas as fases para a construção de um material de cunho 
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jornalístico ou de entretenimento são realizadas pelos próprios voluntários, e muitas 

vezes sem qualquer ajuda profissional, apesar desta ser importante na capacitação 

dos comunicadores comunitários. 

Mesmo sendo um veículo com muitas restrições, como a baixa frequência 

(25 watts) e a limitação de apoios culturais (patrocínios restritos à abrangência da 

comunidade e de pouco volume), as fiscalizações de órgãos reguladores é muito 

presente na realidade das rádios comunitárias, como salienta o pesquisador Fábio de 

Castro (2013, p. 441): ―A prática de criminalização dos movimentos de comunicação 

popular, realizada por meio da dura repressão policial e jurídica com a qual o 

Ministério das Comunicações e a ANATEL perseguem comunicadores que 

disputam o direito de comunicar‖. 

Somado as problemáticas já exploradas, também pesam os longos processos 

de regulamentação. No caso da Rádio Gameleira, que operou irregular durante uma 

década, a concessão só foi conquistada em 25 de maio de 2009, onze anos após o 

pedido de licença, por meio do Departamento de Outorga e Serviços de 

Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. 

Com a licença em mãos a tranquilidade para trabalhar era maior, além da 

rádio poder escrever projetos diretamente voltados à sua finalidade, sempre com o 

suporte do CDDHEP, sua instituição tutora. Contudo, por mais que a legalização 

estivesse resolvida, haviam outros problemas a serem sanados. 

A efervescência nacional de veículos concedidos para fins religiosos, em 

especial das igrejas evangélicas, fez das rádios comunitárias campos de 

negociações. Devido a dificuldade em conseguir recursos muitas rádios se renderam 

às ofertas de pequenos e grandes templos. A justificativa formal para os reguladores 

foi que elas (igrejas) faziam parte da comunidade, logo, poderiam ter espaço para se 

expressarem e atingirem o seu público cativo. 

Apesar das igrejas fazerem parte das comunidades e, em muitos casos, 

colaborarem para o desenvolvimento social de espaços periféricos, o uso de uma 

rádio comunitária para fins de ―catequese‖ é vedado pela lei que regulamenta o 

serviço (nº 9.612/98). No artigo 4º, inciso IV, parágrafo 1º, diz: ―É vedado o 
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proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão 

comunitária‖ (BRASIL, 1998, online). 

Na Rádio Gameleira a entrada de igrejas evangélicas tomou proporções 

inimagináveis. A grade da rádio chegou a ficar 50% preenchida com programas do 

seguimento. Hoje, sob a direção da filósofa e acadêmica de jornalismo Nilce Souza, a 

projeção é de reestruturação da rádio para voltar a cumprir sua finalidade, a defesa 

dos Direitos Humanos por meio da comunicação social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre a Rádio Comunitária Gameleira 87,9 FM teve como 

finalidade identificar os processos comunicacionais que a destacam das rádios 

comerciais, especialmente a colaboração do veículo como espaço de reafirmação da 

identidade que caracteriza as comunidades periféricas do 2º distrito. Nessas áreas 

carentes de infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde, esporte, lazer e 

fomento da microeconomia, uma rádio surge como ponto fora da curva, zona de 

criação, transformação social e reivindicação. 

A comunicação comunitária completa as outras formas de comunicação 

contra- hegemônicas. Os instrumentos utilizados por ela colaboram para darem voz 

aos grupos majoritários em quantidade, mas minoritários na efetivação de direitos 

básicos, sejam individuais ou coletivos. 

Os direitos básicos fundamentais, compilados pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) e consolidados pelas normas (leis) nacionais dos países- 

membros da ONU, encontram espaço favorável nas ferramentas comunicacionais 

comunitárias, como as rádios. Dispositivos de radiodifusão neste modelo propiciam 

educação informal, responsável pela formação de cidadãos conscientes de direitos e 

deveres perante a sociedade e, sobretudo, ambientes qualificados para a população 

exercer o direito à comunicação livre e autônoma. 

Na Amazônia é possível perceber a ausência de rádios comunitárias em 

comparação as outras regiões do Brasil (vide apêndice). O atual quadro de 

radiodifusão do país necessita de atenção do Congresso Nacional, responsável pelas 

concessões, e de atuação dos senadores da Região Norte em vista da pauta. Aos 
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órgãos reguladores, além de punir também cabe orientar e fiscalizar a ação de grupos 

que tenham interesses outros pelas rádios comunitárias, que não sejam os de 

desenvolvimento social e cultural das comunidades. 

A Rádio Gameleira, veículo que já faz parte da história do bairro 6 de Agosto 

e demais bairros do 2º distrito da cidade, contribuiu ao longo de sua existência para o 

fortalecimento de políticas sociais voltadas às comunidades em que ela alcança. 

Infelizmente as dificuldades financeiras e de estrutura a fizeram se render à 

mercantilização de sua grade para igrejas evangélicas e radialistas que não tinham 

mais espaço em rádios comerciais. 

Hoje, com a programação dividida entre conteúdos musicais de vários estilos 

e programas evangélicos, a Rádio Gameleira, com o apoio do CDDHEP, busca voltar 

sua atenção aos princípios que norteiam a ação das rádios comunitárias no Brasil e na 

América Latina. A retomada do papel fundante de sua criação necessita de paciência 

e dedicação, além de suporte profissional jornalístico ligado à área. 

Não só no Acre, mas em todo o país as rádios comunitárias e outras 

ferramentas de mesma ordem sofrem com falta de incentivos, por isso a adoção de 

políticas públicas voltadas a estes veículos é um passo urgente e imprescindível. O 

diálogo com as ONGs, associações, sindicatos, escolas e outros grupos também é 

essencial para organizar o Conselho Comunitário, instrumento exigido pela Lei 

9.612/98, responsável pela gerência de uma rádio que siga o modelo em questão. 

Por fim, as iniciativas de comunicações alternativas desvinculadas do sistema 

comercial continuam indispensáveis. Espaços assim são necessários para uma 

releitura do status quo de vida em sociedade, e enquanto eles existirem e resistirem 

haverá sentido na luta pela democratização da comunicação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANATEL. Relatório de Quantitativo de Estações por Localidade – RADCOM. 

Disponível em: 

<https://sistemas.anatel.gov.br/srd/TelaListagem.asp?PagSRD=/SRD/RADCOM/Relato 

rios/QuantitativoPorLocalidade/Tela.asp&NumServico=231&OP=5&SISQSmodulo=55 

98>. Acesso em: 11 dez. 2018. 

 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

250 
 

BRASIL. Lei nº 9.612, de 19 de fev. de 1998. Institui o Serviço de Radiodifusão 

Comunitária e dá outras providências. Brasília/DF. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9612.htm >. Acessado em Acessado em 10 

de junho de 2018. 
 

  . Senado Federal. Aprovado projeto que aumenta potência das rádios 

comunitárias. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/07/10/aprovado-projeto-que- 

aumenta-potencia-das-radios-comunitarias>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
 

  . Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 55/2016. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124948>. Acesso em: 

10 de dezembro de 2018. 
 

  . Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 513/2017. Disponível em 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132042>. Acessado em 

10 dez. 2018. 

 

CASTRO, Fábio Fonseca de. Macrodinâmica da comunicação midiática na Amazônia. 

Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém/PA, v. 8, n. 

2, p. 435-445, maio-ago. 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v8n2/13.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Unic/Rio/005, Janeiro 2009. 

(DPI/876). Disponível em: < https://nacoesunidas.org/wp- 

content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Comunicação comunitária e educação para a 

cidadania. Cadernos do Noroeste, São Paulo, Série Comunicação e Sociedade 2, v. 14, 

n.1-2, p. 651-668, 2000. Disponível em: < 

http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/1427 >. Acesso em: 21 nov. 

2018. 

 

PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Mídias locais e suas interfaces com a mídia 

comunitária. In: INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação. XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Belo 

Horizonte, MG – 2 a 6 Set 2003. Disponível em: < 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP12_peruzzo.pdf>. 

Acesso em: 21 nov. 2018. 

 

SOUZA, Jaed Freitas de. Entrevista com Jaed – Rádio Gameleira: depoimento [dez. 

2018]. Entrevistador: Paulo Henrique da Silva Santiago. Rio Branco/AC. 1 arquivo mp3 

(50 min.). 

 

VOLPATO, Marcelo de Oliveira. Comunicação comunitária: trajetórias e inovações. 

Revista UNINTER de Comunicação; Curitiba, v. 2, n. 3, p. 217 – 232, jul./dez. 2014. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9612.htm
http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v8n2/13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v8n2/13.pdf
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/1427
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP12_peruzzo.pdf


VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

251 
 

<https://www.uninter.com/revistacomunicacao/index.php/revistacomunicacao/article/

vi ew/555 >. Acesso em: 15 jun. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uninter.com/revistacomunicacao/index.php/revistacomunicacao/article/vi
http://www.uninter.com/revistacomunicacao/index.php/revistacomunicacao/article/vi


VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

252 
 

REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES AMAZÔNICAS NO CINEMA 
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RESUMO 

O artigo busca investigar como a linguagem cinematográfica contribui na formação e 

reprodução de conceitos e comportamentos. A realização dessa pesquisa se justifica no 

intuito de fazer uma reflexão sobre as questões de gênero abordadas no cinema com um 

recorte para a Amazônia. O trabalho busca debater a construção da imagem da mulher 

na Amazônia e como as identidades dessas mulheres são formadas, articuladas e 

representadas dentro do cinema nacional. A pesquisa tem por objetivo analisar como os 

filmes Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios e Um lobisomem na 

Amazônia, ambientados na Amazônia, apresentam as personagens femininas. Busca-se 

entender de que forma o cinema pode abordar esses sujeitos sem limitá-los e contribuir 

para o aprofundamento de histórias mais plurais e complexas. Serão usados autores 

como: Rosana Cássia Kamita (2017), Tereza de Lauretins (1994) entre outros que 

contribuam para o debate entre gênero, identidade e representação.  

Palavras-chave: Mulher; Representação; Questões de gênero; Cinema Nacional. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo busca entender como as mulheres são representadas no cinema, 

especificamente na região Amazônica. Para a análise foram escolhidos dois filmes 

nacionais, de longa-metragem, ambientados na Amazônia. O filme ―Eu receberia as 

piores notícias dos seus lindos lábios‖ e ―Um lobisomem na Amazônia‖. As duas obras 

superaram a marca de 1 milhão de expectadores, cada um. A ideia é buscar entender 

como é caracterizada a figura das personagens femininas no contexto dos filmes que 

tem a Amazônia como lugar onde se passam as narrativas. 

O cinema é um produto midiático que carrega consigo significados, 

representações e subjetividades. Através de filmes pode-se encontrar as mudanças de 

papéis e comportamentos sociais com o passar do tempo. Esses papéis desempenhados 

por homens e mulheres foram estabelecidos e mantidos através de uma construção 
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social. Tanto a televisão, quando os jornais, o rádio e o cinema são meios de 

comunicação que contribuem para essa disseminação e manutenção desses conceitos.  

Entende-se que o cinema reflete um contexto social de cada época. Desde suas 

origens, com o cinematógrafo dos irmãos Lumière pode-se observar registros da 

realidade vivida. Como por exemplo, a forma de se vestir, de andar e as expressões 

imprimidas na tela. 

Marcella Grecco de Araujo (2015) em sua dissertação ―Representações do 

feminino no cinema brasileiro de ficção: Mar de rosas, Um céu de estrelas e Trabalhar 

cansa‖ dialoga com conceitos de Marc Ferro (2010). Segundo Ferro, o cinema atua 

como documento histórico e como agente da História. Pois, tanto os filmes de ficção 

quanto os filmes documentários marcam a época em que foram produzidos deixando, 

assim, transparecer detalhes na abordagem de uma temática, nas questões de gênero, na 

forma de se vestir, nos diálogos, expressões, movimentação de corpo e câmera, 

iluminação entre outras questões (FERRO, 2010 apud ARAUJO, 2015). 

O cinema tem se tonado um poderoso instrumento para agentes ligados ao poder, 

como partidos políticos, igrejas e instituições diversas. Com esse pensamento, percebe-

se a importante de dialogar, analisar e estudar os produtos cinematográficos não 

somente como uma forma artística relacionada a entretenimento, mas, principalmente 

como um reflexo das práticas sociais e representações. 

 

A REPRESENTAÇÃO E AS QUESTÕES DE GÊNERO 

 

Kathryn Woodward (2014) pontua que a subjetividade sugere a compreensão 

que temos sobre o nosso eu, envolve pensamentos e emoções pessoais conscientes e 

inconscientes e constitui nossas concepções sobre quem somos. ―Nós, vivemos nossa 

subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significados à 

experiência que temos de nós mesmos e no qual nós adotamos uma identidade‖ 

(WOODWARD, 2014, p. 56). 

Para dialogar sobre gênero é necessário compreender como a identidade é 

construída. Para Stuart Hall (2014) as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso. Esse discurso está relacionado com a cultura, os processos históricos e o meio 

social que o sujeito está inserido.   
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Woodward (2014) afirma que só se pode compreender os significados 

envolvidos nesses sistemas se tivermos alguma ―ideia sobre quais posições-de-sujeito 

eles produzem e como nós, como sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior‖ 

(WOODWARD, 2014, p. 17).  

Para a autora, as representações dizem muito sobre a construção do sujeito, ela 

afirma que ―é por meio dos significados produzidos pelas representações que damos 

sentido à nossa experiência e àquilo que somos‖ (WOODWARD, 2014, p. 18). 

Woodward continua o debate dizendo que a representação afirma identidades 

individuais e coletivas: 

A representação, compreendida como um processo cultural, 

estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas 

simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis respostas 

às questões: Quem sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero 

ser? (WOODWARD, 2014, p. 18). 

 

A autora afirma ainda que ―os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos 

quais podem falar‖ (WOODWARD, 2014, p. 18).  

Kathryn Woodwar (2014) argumenta que a representação insere as práticas de 

significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são 

produzidos, posicionando-nos como sujeito. ―É por meio dos significados produzidos 

pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos‖ 

(WOODWAR, 2014, p. 18).  Com base nisso trás uma reflexão sobre identidade:  

A representação, compreendida como um processo cultural, 

estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas 

simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis respostas 

às questões: Quem eu sou? O que eu poderei ser? Quem eu 

quero ser? Os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se 

posicionar e a partir dos quais podem falar (WOODWAR, 2014, 

p. 18).  

 

AS QUESTÕES DE GÊNERO 

 

No livro Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos de 

Jaqueline Gomes de Jesus (2012) é possível esclarecer alguns conceitos de gênero e 
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sexualidade. A autora diz que a diferença entre homens e mulheres é construída 

socialmente desde o nascimento. Meninos e meninas são ensinados a agir socialmente 

de acordo com o sexo biológico que nascem.  

A sociedade dissemina a ideia de que órgãos genitais definem o sujeito como 

homem ou mulher. Porém, segundo Jesus ―a construção da nossa identificação como 

homens ou como mulheres não é um fato biológico, é social‖ (JESUS, 2012, p. 08). A 

autora ainda sobre a questão de gênero, afirma: 

Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes 

culturas. E o gênero vai além do sexo: O que importa, na 

definição do que é ser homem ou mulher, não são os 

cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-percepção e 

a forma como a pessoa se expressa socialmente. (JESUS, 2012, 

p. 08). 

 

Em concordância com os pensamentos de Jesus (2012), a autora Judith Butler 

(2003) reflete sobre a ideia de que o gênero é construído, o que sugere certo 

determinismo de significados do gênero, ―inscritos em corpos anatomicamente 

diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei 

cultural inexorável‖. (BUTLER, 2003, p. 26). A autora traz uma reflexão sobre como o 

fator biológico torna-se a lei predominante para definir a identidade, não levando em 

consideração as particularidades sexuais e de gênero do indivíduo.  

 

A LINGUAGEM DE CINEMA E O SISTEMA SIMBÓLICO DE 

REPRESENTAÇÃO 

 

O cinema é um instrumento não só de entretenimento como também de 

comunicação, construção de sentidos e representação. Para Rosana Cássia Kamita 

(2017) o cinema é uma expressão artística com grande poder de influência na sociedade, 

e está inserido em um sistema simbólico de representação.  

Kamita (2017) afirma que pensar criticamente no cinema também implica em 

―reconhecer o impacto social desse meio de comunicação e procurar conhecer as 

nuanças da linguagem cinematográfica e sua capacidade de evidenciar ou mesmo criar 

padrões de conduta‖ (KAMITA, 2017, online).  

A autora destaca algumas questões, como a identificação dos espectadores com 
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os (as) protagonistas, a linguagem audiovisual passando pelos planos, cenários, luz, 

figurino, som; que ajudam a despertar emoções. A autora faz uma análise da teoria 

fílmica a partir de uma perspectiva de gênero: 

A diferença sexual se expressa culturalmente também no cinema 

em diferentes âmbitos, tanto na produção como na recepção e, 

no simbolismo que permeia ambos, as relações de gênero são 

expostas de maneira mais ou menos evidenciada. (KAMITA, 

2017, online). 

 

Kamita (2017) busca visualizar o papel da mulher no cinema. Em sua pesquisa 

―Relações de gênero no cinema: contestação e resistência‖, a autora reflete sobre como 

o papel do ser feminino é representado dentro da linguagem de cinema. De acordo com 

a autora, as mulheres aparecem recorrentemente vistas a partir de um olhar masculino, 

outras vezes elas são ocultadas, silenciadas, ―esmaecidas‖ quando é retratada a ―criação 

de sentido‖: 

A representação feminina nas diferentes linguagens alterna 

presença e ausência. Na maior parte das vezes, apresenta-se 

presente como objeto a partir de um olhar masculino e como 

imagem esmaecida quando se trata de responsável pela criação 

de sentido. Muitos filmes reproduzem uma ideologia que 

autoriza um discurso oficial como sendo o masculino enquanto 

ignora ou desautoriza manifestações insurgentes. Assim, a 

representação da mulher quando está de acordo com o discurso 

oficial de dado momento histórico é amplamente divulgada, já a 

representação que não se insere nos moldes tradicionais ou na 

ótica de uma cineasta com posicionamento crítico não terá a 

mesma visibilidade. (KAMITA, 2017, online). 

 

Logo, segundo a autora, há um padrão prioritário seguido pela linguagem de 

cinema, que é a reprodução de um discurso oficial que concorda com o contexto 

histórico do momento. E aquela representação que não segue o discurso oficial é 

deixada de lado, sem a ―mesma visibilidade‖ (KAMITA, 2017). 

Kamita faz importantes reflexões para entender os conceitos de gênero 

abordados pelo cinema e traz um olhar crítico a esse espaço de construção social de 

homens e mulheres. A autora questiona os valores atribuídos à figura feminina nesse 

espaço, pois para Kamita ―o cinema em particular, inscrevem de maneira nem sempre 

sutil as marcas ideológicas da construção da identidade dos indivíduos‖ (KAMITA, 

2017, online). 
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Assim, entende-se que as representações reproduzidas pelo cinema ocorrem com 

mais frequência de forma mais grosseira e escancarada, para dar veracidade ao que está 

sendo representado. E esses exageros – vistos a partir do processo cultural ao qual o 

cinema faz parte – contribuem para uma visão determinista dos papéis do masculino e 

feminino nas sociedades, como afirma Kamita: 

O processo cultural que transforma a diferença sexual a partir de 

uma constatação biológica e transcende esse dado físico a um 

modelo de atitudes e comportamentos é o que determina a 

representação dos papéis masculinos e femininos a serem 

desempenhados na sociedade. (KAMITA, 2017, online). 

 

Segundo Kamita (2017), essa representação social e culturalmente construída 

está presente em diversos setores da sociedade. Porém, quando se trata da linguagem 

audiovisual, a autora aponta algumas estratégias que incluem a problematização do ser 

feminino e do seu papel nas sociedades em contraposição aos discursos ―oficiais‖ do 

que é ser mulher. A autora diz: 

A teoria feminista do cinema oferece a possibilidade de se 

indagar pelo sentido feminino nos filmes, tanto enquanto 

representação como enquanto sujeito, ao idealizar e produzir 

filmes que estejam engajados em uma estética diferente da 

comumente valorizada. Muitas cineastas encaminham seus 

trabalhos nesse sentido, construindo novas imagens da mulher e 

da feminilidade, em contraposição aos discursos hegemônicos. 

Essa postura extrapola os sets de filmagem e espraia-se por 

setores filosóficos, antropológicos, econômicos. (KAMITA, 

2017, online). 

 

Portanto, para Kamita (2017), é necessário além de questionar a representação 

de gênero apresentadas no cinema, é fundamental modificar a visão atrás das câmeras, 

problematizar, através da linguagem do cinema, os ―discursos oficiais‖, buscando, dessa 

maneira, uma representação plural das mulheres.  

 

MULHERES AMAZÔNICAS NOS FILMES 

 

Partindo das discussões anteriores com Jaqueline Gomes de Jesus (2012), Judith 

Butler (2003) e Rosana Cássia Kamita (2017) sobre as questões de gênero e essas 

questões no cinema, entende-se que esses códigos e sistemas simbólicos são propagados 
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desde a infância, naturalizando culturalmente determinados comportamentos e visões de 

feminino e masculino.  

Diante dessa perspectiva, esse artigo busca entender como a figura feminina 

amazônica é abordada no cinema nacional. Há vários desdobramentos que podem ser 

abordados através desse tema. Porém essa pesquisa, inicial, se limita em constatar como 

se dá a representação da mulher nos filmes ―Eu receberia as piores notícias dos seus 

lindos lábios‖, lançado em 2011, e ―Um lobisomem na Amazônia‖, lançado em 2005, 

ambos com narrativas ambientadas na região amazônica.  

O filme ―Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios‖ (2011) foi 

dirigido por Bento Brend e Renato Ciasca e filmado no interior do Pará. A obra tem 

como pano de fundo imagens da natureza e de lutas de comunidades ribeirinhas e 

indígenas. A história principal do filme é voltada para Cauby, um fotógrafo turista que 

está de passagem e se apaixona por Lavínia, mulher de um pastor local chamado Ernani. 

O drama é voltado para os conflitos desse triangulo amoroso. A personagem principal 

feminina, Lavínia, é complexa, cheia de mistérios e expressões. Durante a narrativa, a 

personagem demonstra não ser uma mulher vítima ou vilã. 

Fotografia 1 – Os personagens Cauby e Lavínia. 

 

Fonte: Sala Escura. Disponível em: http://sala-escura.blogspot.com/2012/04/eu-receberia-as-

piores-noticias-dos.html. Acesso em 25 de maio de 2019. 

 

Esse filme traz reflexões importantes para a se entender a construção da 

personagem de Lavínia. Pois ela, apesar de não ter nascido na região amazônica é 

http://sala-escura.blogspot.com/2012/04/eu-receberia-as-piores-noticias-dos.html
http://sala-escura.blogspot.com/2012/04/eu-receberia-as-piores-noticias-dos.html
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caracterizada como uma mulher que tem parte da identidade amazônica. Pode-se 

perceber isso nas cenas onde Lavínia toma banho de rio, em seus passeios pela cidade, 

entre outras.  

O figurino da personagem é caracterizado por roupas leves e curtas, vestidos 

floridos e extremamente simples. Sugerindo ao espectador como parte dessas mulheres 

nessa região se vestem e se comportam. Partindo do ponto de construção de 

personagens no audiovisual, Lavínia não se limita a estereótipos de mocinha e nem de 

vilã.  

Contudo, apesar de a personagem ser representada com uma suposta rotina de 

quem vive na região, como as cenas em que ela toma banho no rio e a simplicidade de 

suas roupas, entende-se a linguagem do filme aborda esses traços de forma sensual, a 

partir do olhar masculino que vê naquela simplicidade algo atraente e sedutor, como 

explicado anteriormente em Kamita (2007).  

É preciso entender que a linguagem de cinema por vezes retrata os seus temas de 

forma pouco sutil, e que isso pode refletir em uma visão determinista daquilo que está 

sendo retratado (KAMITA, 2007). 

Fotografia 2 – Cena do filme com as personagens Cauby e Lavínia em uma embarcação com um 

índio os guiando. 

 

Fonte: Programa Cinema Falado. Disponível em: 

http://programacinemafalado.blogspot.com/2012/04/o-novo-beto-brant-eu-receberia-as.html.  

Acesso em 25 de maio de 2019. 

 

Já o filme ―Um lobisomem na Amazônia‖ (2005) dirigido por Ivan Cardoso, do 

http://programacinemafalado.blogspot.com/2012/04/o-novo-beto-brant-eu-receberia-as.html
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gênero horror, conta a história de cinco jovens que resolvem fazer uma expedição à 

procura da bebida Santo Daime
61

. A obra mistura lendas amazônicas com referências da 

cultura Maia e Asteca. Nessa obra, as mulheres são representadas como frágeis e fúteis 

(no caso das turistas que vão em busca do chá) ou sensuais (no caso das guerreiras 

amazonas). 

       Fotografia 3 – As amazonas no filme ―Um Lobisomem na Amazônia‖ (2005). 

 
Fonte: Múltiplo Cinema. Disponível em: http://multiplotcinema.com.br/2012/12/um-

lobisomem-na-amazonia-ivan-cardoso-2005/. Acesso em 25 de maio de 2019. 

 

Fotografia 4 – Capa do filme ―Um lobisomem na Amazônia 

(2011).  

Fonte: Adoro Cinema. Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

202186/fotos/detalhe/?cmediafile=20005383. Acesso em 25 de maio de 2019. 

 

Apesar do gênero de horror sugerir o exagero, é possível perceber o imaginário 

                                             
61 bebida alucinógena (tb. chamada ayahuasca ) dada de beber aos circunstantes durante suas cerimônias religiosas. 

http://multiplotcinema.com.br/2012/12/um-lobisomem-na-amazonia-ivan-cardoso-2005/
http://multiplotcinema.com.br/2012/12/um-lobisomem-na-amazonia-ivan-cardoso-2005/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202186/fotos/detalhe/?cmediafile=20005383
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202186/fotos/detalhe/?cmediafile=20005383
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também exagerado, mas tido como naturalizado, da Amazônia e da mulher amazônica. 

Nota-se que o exotismo através das cenas dos turistas, desde a busca pelo chá como 

também os encontros com os seres da floresta. Mostrando sempre a floresta como algo 

perigoso, místico e por vezes inabitável. Dando a ideia de que a Amazônica inteira é 

uma região somente de floresta. Não há cidades urbanas ou ―civilização‖. 

Quando as mulheres que habitam na Amazônia aparecem, são caracterizadas 

como guerreiras que lutam contra invasores em geral. Usando figurinos exóticos, 

penteados, algumas têm o cabelo tingido, pele de cor clara e olhos azuis. Esse 

imaginário remete ainda ao tempo em que Frei Gaspar de Carvajal relatou a expedição 

de Francisco de Orellana, no século XVI, onde foram encontradas mulheres guerreiras, 

que segundo os relatos de Carvajal, poderiam ser as ―amazonas‖ – personagens 

guerreiras da mitologia grega (PIZARRO, 2012). 

Sabe-se que o imaginário universal sobre a Amazônia foi construído por 

discursos etnocêntricos. Desde os colonizadores europeus, aos viajantes cronistas, 

cientistas, pesquisadores e artistas em geral. Toda essa bagagem histórica contribui para 

um cenário de exotismo, mistério, estereótipos e preconceitos estabelecidos sobre a 

região.  

As grandes produções cinematográficas se apropriam dessas ideias e conceitos 

para vender essa Amazônia exótica, supervalorizando a natureza e ignorando a 

diversidade cultural e étnica, mas reforçando estereótipos sobre a Amazônia e sobre 

quem habita nela, como foi possível perceber nos dois filmes analisados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se faz necessário para debater as questões do feminino no 

cinema brasileiro, a fim de contribuir para uma abordagem cinematográfica mais crítica 

sobre como as personagens são representadas nesse meio.  

A partir dos questionamentos apontados nesse estudo pode-se concluir que o 

cinema é um espaço de importantes debates, onde seu discurso pode contribuir ou não 

para a manutenção de uma sociedade conservadora e preconceituosa.  

Diante do que foi exposto, conclui-se que os filmes analisados carregam 

representações da mulher amazônica e da Amazônia. No filme ―Um lobisomem na 
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Amazônia‖ com cenas de floresta, mulheres semi-nuas, guerreiras, cientistas e animais 

misteriosos, percebe-se o exagero no exotismo, nos estereótipos e preconceitos diante 

da região amazônica e principalmente das personagens femininas. 

 Já no filme ―Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios‖, também 

ambientado na Amazônia, retrata de forma mais plural a diversidade cultural e étnica da 

região. Onde, a personagem principal feminina é retratada de forma mais complexa, não 

se limitando a tantos estereótipos de gênero ou regionalidade.  

A relação de gênero e cinema, segundo Kamita (2017), caminha para uma nova 

produção de sentidos, questionando o senso comum e os conceitos dos papeis sociais 

atribuídos aos gêneros. Para Kamita (2017), algumas soluções podem ser adotadas para 

mudar algumas questões como, a produção de filmes com direção de mulheres e 

alimentar o debate dos espectadores que podem deixar de ver como uma forma passiva 

um forma mais crítica.  
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Letícia Helena Mamed 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar o mercado fonográfico de forma geral, 

principalmente no que tange à música pop, sob a perspectiva da escola de Frankfurt que, 

por sua vez, aborda e conceitua a indústria cultural, a serialização e a estandardização 

como fatores de padronização dos gostos da sociedade. Nesta abordagem, foram 

analisadas o conteúdo das letras de algumas canções de artistas nacionais e 

internacionais que tratam do tema ―ostentação‖ como, por exemplo, 7 rings (sete anéis), 

da Ariana Grande, bem como a velocidade a qual tais tipos musicais viralizam e se 

tornam ―chicletes‖, alcançando o topo das paradas de sucesso e, consequentemente, 

lucrando com isso, que resulta no fortalecimento e manutenção da indústria musical. 

Como contra narrativa a este aspecto, também será analisado canções que abordam a 

temática de rejeição ao materialismo propagado, como em Price Tag (etiqueta de 

preço), da Jessie J e B.o.B. Para solidificar tais temáticas, foram feitas pesquisas 

bibliográficas nas obras ―A dialética do esclarecimento‖, de Max Horkheimer e Theodor 

Adorno, ―Teorias da comunicação de massa‖ de Melvin L. DeFleur e Sandra Ball-

Rokeach, entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado fonográfico; indústria cultural; ostentação; escola de 

Frankfurt; música pop.  

INTRODUÇÃO 

É fato que o estudante da área de Comunicação Social necessita do contato com 

as teorias que embasam a comunicação que, por sua vez, ajudaram na consolidação do 

molde atual. Com isso, vê-se a crucial importância da disciplina de Teorias da 

Comunicação para despertar o senso crítico e a necessidade de desenvolver um olhar 

crítico perante a qualquer circunstância social.  

 No entanto, o ensino de tais ideais não se sustentam por si só. É necessário que o 

aluno possa compreender tais assimilações a partir de contextualizações para que, 

assim, as ideias e compreensões possam ser facilitadas. De acordo com Ausubel (1976), 

o ensino eficaz de determinado assunto deve estar aliado àquilo que o discente já tem 

por conhecimento. Sem tal assimilação, o conteúdo será absorvido por uma 

aprendizagem mecânica, extremamente volátil e suscetível ao esquecimento em 

                                             
62 Trabalho apresentado no GT 6 – Estudos Interdisciplinares da 8ª Semana Acadêmica de Comunicação 

da Universidade Federal do Acre, realizado em Rio Branco, Acre, de 03 a 07 de junho de 2019. 
63   Estudante de graduação, cursando o 2º período de Bacharelado em Jornalismo da Ufac, e-mail: 

renatomenezes369@gmail.com. 
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pouquíssimo tempo.   

 Visando esta interdisciplinaridade, este artigo visa trabalhar a teoria proposta 

pela Escola de Frankfurt, a Teoria Crítica, aliando os conceitos de indústria cultural ao 

cenário fonográfico, mais precisamente no que se refere ao gênero “pop music”, tão 

popularizado e com bagagens variáveis de assuntos tratados pelas composições.  

 Tal estilo musical, o qual temos grandes nomes como Madonna, Michael 

Jackson, Cyndi Lauper, Cher, The Beatles e tantos outros, contribuíram para a 

popularização do pop nas décadas de 1960, 1970 e 1980 e serviram de influência para 

os artistas posteriores a essas datas e que, também, começaram a investir em produção 

de videoclipes e em performances que, por sua vez, ajudam a impulsionar suas faixas e 

CDs. Por ser um estilo capaz de abrigar uma gama de beats e composições das mais 

variadas temáticas, a facilidade de adentrar neste cenário é perceptível pelos artistas 

que, cada vez mais, buscam incorporar características populares em suas canções. 

 Objetivando contextualizar a teoria com a prática, este artigo busca entender a 

música pop que trata do assunto ―dinheiro‖ na óptica da Teoria Crítica que aborda 

conceitos de indústria cultural e fala da forma como a cultura vira, facilmente e 

exclusivamente, artigo mercadológico. A aplicação desta será, principalmente, na 

música 7 rings, da cantora estadunidense Ariana Grande, que trata de ostentação e 

observa o dinheiro como a solução de todos os problemas. Como considerações 

complementares, serão consideradas a forma como a canção ―viralizou‖ e alcançou o 

topo das paradas de sucesso nos serviços de streaming uma vez que, visto pela indústria 

cultural, são pontos visados pelo capitalismo na busca pela manutenção e legitimação 

do sistema (ADORNO; HORKHEIMER, 1947). Além disso, mostrar resistência a essa 

temática em forma de canções também é essencial para mostrar as duas vertentes da 

indústria fonográfica. 

ABORDAGEM DA TEORIA CRÍTICA 

 A Teoria Crítica, base que constitui a Escola de Frankfurt, tem como principais 

nomes Max Horkheimer e Theodor Adorno. Estes, durante sua trajetória, escreveram o 

livro Dialética do Esclarecimento, onde abordam os pontos da teoria que 

desenvolveram com base nos meios de comunicação. Por possuírem influências 

marxistas, seus postulados criticam a influência do capitalismo na sociedade e no quão 

prejudicial é deixar-se integrar na engrenagem do lucro abusivo sobre produtos 
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culturais. Como disseram, ―a verdade é que não passam de um negócio, eles a utilizam 

como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 58)‖. 

 

 Nesse sentido, a teoria vem para procurar entender e observar não somente sobre 

como o paradigma cognitivo tem um amplo efeito no estudo dos efeitos da comunicação 

sobre as pessoas ou em como a mídia pode alterar atitudes e valores através da persuasão, 

mas também, buscar entender o porquê de tamanha influência do capitalismo na vida das 

pessoas. 

O aumento da produtividade econômica, que por um lado produz as 

condições para um mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho 

técnico e aos grupos sociais que o controlam uma superioridade imensa sobre 

o resto da população (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 14). 

 

 Atendendo essas condições, a intenção dos frankfurtianos era de tirar o homem 

da situação de meros receptores de informações, passivos, da condição de não-

entendedores da realidade e fazer com que possam ajudar a tirá-los de uma situação 

escravizadora (HORKHEIMER, 1947). A teoria crítica nasceu exatamente disso. É 

necessário que haja posicionamento das pessoas frente aos problemas sociais que os 

rodeiam. É o oposto das teorias tradicionais que, como diz Zoltan Tar (1977), apenas 

mantém o sistema. Com estudos, eles viram uma forma de resolver tal mazela social 

com uma ideia deles, além da contribuição do conflito social na construção da própria 

filosofia social, isto influenciado por Marx e Engels (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 

1993). 

 Para eles, a grandiosidade que o poder do esclarecimento – sendo este a plena 

consciência de que o homem pode dominar a natureza e fazer com que ela possa ser 

usada a seu favor –, forneceu ao homem foi seu sucesso e fracasso. O primeiro, por 

saber que ela pode ser aproveitada sustentavelmente. Já o segundo, por ver que, na 

realidade, nós que estamos sendo dominados pela tecnologia (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1947). Sendo assim, vê-se que ―a sociedade industrial avançada, 

herdeira do Iluminismo, aparece portanto como um sistema integrado no qual o 

indivíduo se encontra inexoravelmente aprisionado nas malhas da dominação (ORTIZ, 

2016, p. 5) 

 E nessa perspectiva que se é abordada, por Herbert Marcuse (1973), um dos 

frankfurtianos, a ideia de que o preço por sermos apáticos ou submissos sem hesitação é 
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a nossa liberdade. Ou seja, se não nos atentarmos à importância de sermos críticos na 

sociedade vigente, a tendência é que entremos na via de mão única da mídia 

doutrinadora. E é nisso que a Escola de Frankfurt se baseia, além de trazer 

conceituações abafadas pelo motor capitalista. 

  

CONCEITOS DE INDÚSTRIA CULTURAL, SERIALIZAÇÃO E 

ESTANDARDIZAÇÃO 

 

 Como um dos focos principais da teoria, os conceitos abaixo descritos são de 

extrema importância para a compreensão desse artigo no que tange à temática de música 

pop. Entender o porquê do sucesso de determinadas músicas, bem como a forma a qual 

tal canção lucra com isso faz parte desse desencadeamento de ideias estudadas por 

Adorno e Horkheimer na Escola de Frankfurt. 

 Marcuse (1970), afirma que a cultura é ―o conjunto de fins morais, estéticos e 

intelectuais que uma sociedade considera como objetivo de organização, da divisão e da 

direção do trabalho‖. Partindo desse pressuposto, nota-se a supervalorização de um 

objeto tão importante na sociedade. Neste ponto, cabe começar abordando sobre o 

conceito de Indústria Cultural, que está inteiramente relacionada com a forma com a 

qual a sociedade encara determinado produto, sendo esta maneira a de, exclusivamente, 

lucrar. Não importa se os valores filosóficos de determinada arte será valorizada da 

maneira como deveria, o importante é produzir em larga escala, lucrar e movimentar o 

mercado capitalista (ADORNO; HORKHEIMER, 1947). 

 Com a produção em massa, que é denominada por serialização, as portas da 

indústria cultural escancaram-se para o mundo, fazendo com que a rentabilidade no 

sistema capitalista seja cada vez mais equilibrada, ou melhor, impulsionada. Encarando 

como um mero objeto lucrativo, o objetivo dos grandes empresários é replicá-la quantas 

vezes for necessária para que isto se solidifique. Ela é capaz de criar estímulos apáticos 

em quem é atingido pelo produto massificado ou pior, absorverem para si determinado 

produto sabendo que não irá acrescentar utilidades em sua vida e muito menos 

despertará o senso crítico. Se associados aos estudos de Karl Marx e Friedrich Engels, 

nota-se a clara semelhança quanto à perspectiva deles no século XIX, quando notaram a 

alienação proposital que acontecia nas fábricas para com a classe proletária e, 

principalmente, no que tangia o salário injusto distribuído aos trabalhadores que 
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mantinham o negócio em aberto.  

 Essa serialização cultural vai mais além do sentido de produzir exageradamente, 

sem se importar com a qualidade do produto. Isto está diretamente relacionado com o 

pressuposto de que é algo fácil de ser memorizado, lembrado, e que, por mais que tente 

diferenciar, acaba parecendo a mesma coisa (ADORNO; HORKHEIMER, 1947), além 

da sociedade não conseguir mais, de acordo com Merton (1964), se ver sem tal coisa, 

justamente por ter ficado intrínseco no meio social. 

Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem 

ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do 

espetáculo é ele próprio derivado deles e só varia na aparência. Os detalhes 

tornam-se fungíveis. A breve sequência de intervalos, fácil de memorizar, 

como mostrou a canção de sucesso [...], clichês prontos para serem 

empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela 

finalidade que lhes cabe no esquema (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 

117-118). 

 

 Em decorrência disso, vemos um dos motivos pelos quais a indústria cultural se 

mantém intacta: a sociedade corrobora com isso, além de dar insumos para que esta se 

mantenha firme, lucrando e tornando a cultura como algo mercadológico. Paralelo a 

isto, George Orwell, em sua obra 1984, deixa claro que ―a massa mantém a marca, a 

marca mantém a mídia e a mídia controla a massa‖ (ORWELL, 1948, p.199). De todo 

modo, não está errado, uma vez que quem estimula a marca/produto com a compra 

destes, fazendo com que determinada coisa seja líder no mercado é a própria sociedade, 

já que os padrões foram resultado ―das necessidades dos consumidores: eis por que são 

aceitos sem resistência (ADORNO; HORKHEIMER, 1948, p 114)‖.‘ 

 Um grande exemplo disso são os ditos conteúdos de ―mau gosto por Ball-

Rokeach e DeFleur (1993), referentes à violência repetitiva, temas de horror, descrição 

detalhista de práticas de crimes, melodramas cansativos e tantas outras coisas que 

apelam para o lado emocional daquele que receberá o conteúdo, abusando do 

sensacionalismo. Tais temáticas somente perduram nos dias atuais porque se é dado 

estímulo e audiência. 

 Sendo este último um componente extremamente complexo a ser abordado e 

explicado, se é tomado por conceituação a prerrogativa de que as raízes da audiência 

direciona ―a um mecanismo de comportamento, reação e atenção de uma audiência face 

a um determinado conteúdo (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 152)‖. Sendo 

assim, vê-se que a manutenção desse sistema também dá-se pelas mãos dos receptores e 
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que, por conseguinte, também se pode aplicar para o mundo cibernético. Com essa 

liberdade pactuada, a mídia condiciona uma sociedade pautada naquilo que eles querem, 

pouco se importando com a opinião pública.  

 Como tentativa de disfarçar sua falta de interesse, buscam maneiras de entreter o 

público. Dessa forma, colaborarão para a manutenção do sistema. Como a mídia está 

subordinada a outras corporações, se é dado essas ―regalias‖ à população com o intuito 

de manter a lei do consumismo em pé, fazendo com que a economia seja movimentada 

(DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993). 

 Focando agora no requisito principal para a manutenção da Indústria Cultural, 

vemos que a rentabilidade é a base para que todas essas mudanças na forma como é 

perpassada os instrumentos culturais sejam para a dominação e alienação da massa, uma 

vez que ―a indústria cultural é um complexo de comunicação e simbolização que 

perpetua as estruturas vigentes, causando estímulos aos quais o público espectador não 

tem respostas adequadas (ROMÃO, 2013, p. 47)‖. 

 Algo que contribui bastante no reinado da indústria cultural é a própria 

estandardização, estudada por Adorno e Horkheimer. Trata-se da produção em série, 

que são traços dos mais genéricos aos mais específicos. Claro que não devemos 

entender de forma tão literal este mecanismo, uma vez que a produção exatamente igual 

de determinadas músicas, por exemplo, geraria um caos e inúmeros processos por 

plágio, além do desgaste do molde padrão, fazendo com que os produtores, por 

exemplo, deem um toque individual à música. Porém, a estrutura original geralmente 

não é alterada, para que, assim, não possa criar uma reação negativa na população. Isto 

é chamado de pseudo-individuação e, ―sob o poder do monopólio, toda cultura de 

massas é idêntica, e seu esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a 

se delinear.‖ (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 58). 

 Seguindo tal linha de raciocínio, vê-se que a sociedade chegou a ponto tal que só 

sentem-se satisfeitos quando satisfazem seus anseios, e isto também está incluso dentro 

do cenário musical. Quando determinado(a) cantor(a) não lança uma música dentro dos 

parâmetros de sucesso, com arranjos genéricos, letras sem conteúdo, exclusivamente 

para o mercado fonográfico, a tendência é que esta não alcance o sucesso pretendido já 

que a tendência do público receptor e de rejeição. ―O fato de que milhões de pessoas 

participam dessa indústria imporia métodos de reprodução que, por sua vez, tornam 
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inevitável a disseminação de bens padronizados para a satisfação de necessidades iguais 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 114). Com isso, acaba que o mundo inteiro vê-se 

forçado a ―passar pelo filtro da indústria cultural‖.  

Os produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os 

distraídos vão consumi-los alertamente. Cada qual é um modelo da 

gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, não dá folga a 

ninguém, tanto no trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao 

trabalho (ADORNO; HORKHEIMER, 1947, p. 121). 
 

EVOLUÇÃO DA MÚSICA POP 

 Não tem como falar de música pop sem pensar em artistas que popularizaram o 

gênero, como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Shakira, Britney Spears e tantos 

outros. Cantar o estilo pop é contar com produções de vídeo, performances, arranjos 

genéricos – mas característicos do estilo – e letras que agradem o público que, por sua 

vez, tem o poder de transformá-la em algo popular, como demanda o nome. 
64

 

 É notório, no cenário fonográfico brasileiro, a influência do pop internacional na 

produção das músicas. Sandy & Júnior, nos anos 1990, rotineiramente, faziam versões 

de músicas cantadas por Céline Dion e Mariah Carey. Artistas como Anitta, 

influenciados pelo gênero, começam a alavancar no país e a seguirem carreira nesse 

estilo musical por ser um ramo promissor e aceitável mais rapidamente.  

Com o passar do tempo e com o surgimento da plataforma YouTube, em 2005, 

surge a possibilidade de fazer uploads de suas músicas, que fez o público migrar das 

rádios para a internet até se tornar o que vemos hoje: artistas usufruindo da plataforma 

para divulgarem seus trabalhos, lançando videoclipes, promovendo-os através dos 

mecanismos disponibilizados, etc. O que antes era denominado por sucesso à 

quantidade de certificações de platina recebidas, hoje caracteriza-se, também, por 

recordes digitais. 

 De todo modo, vemos a plena capacidade da indústria cultural de se renovar 

perante a tantas inovações tecnológicas. O que, antigamente, os fãs precisavam esperar 

lançar no programa de videoclipes da MTV, hoje, é só ativar o sininho de notificações 

de seu artista preferido no YouTube que, assim que sair, chega um lembrete, além da 

possibilidade de repetir quantas vezes quiser. Segundo Lemos (2005, p. 71), ―a 

cibercultura caracteriza-se por três ―leis‖ fundadoras: a liberação do polo da emissão, o 

                                             
64 Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/artes/pop.htm. Acesso em 16 mai. 2019. 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/pop.htm
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princípio de conexão em rede e a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas 

sociais‖. Isso é extremamente normal pois, de acordo com Hall (2007, p. 13), ―a 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia‖. 

Inclusive, sobre isso, Lady Gaga, fenômeno pop nascido junto com as plataformas 

digitais, fala sobre a mudança no mercado e na forma de consumir música: 

Não foi sempre assim. Há apenas alguns anos, o trabalho dos artistas eram 

bem mais contidos (sic). Não havia internet, e a mídia era menos invasiva. 

[...] com a internet hoje em dia, se eu faço uma coisa na Alemanha um dia, 

todos meus fãs nos estados unidos ficam sabendo - por isso eu não posso 

repetir a mesma performance várias vezes, senão eu me torno monótona - e 

eu tenho ideias o suficiente para mudar sempre, então eu fico sempre 

variando. 65 

 

 Com o surgimento desta plataforma em específico, aparecem termos como 

―viralizar‖
66

, que está intimamente ligado no quão rápido ou intenso a música é 

compartilhada e alcança o topo das paradas musicais. Por lembrar ―vírus‖, a intenção da 

verbalização deste substantivo é de, justamente, explicar a rapidez a qual determinado 

conteúdo toma proporções gigantescas, tornando-se um ―hit‖. Vale lembrar também que 

a internet propiciou o surgimento de novos artistas que, antigamente, precisava assinar 

um contrato com determinada gravadora para poder sair do anonimato. 

 Além disso, a criação da plataforma VEVO, direcionada para videoclipes, cria a 

possibilidade de premiar os artistas que alcançarem a marca de 100 milhões de 

visualizações com um ―Vevo Certified‖. Se um clipe alcançasse a meta, tão logo era 

considerado como sucesso. Com o passar dos anos e a evolução da indústria cultural, 

foi-se tornando cada vez mais fácil e rotineiro alcançar essa marca, inclusive, sendo 

alcançada com poucos dias de lançamento. Can‘t Remember to Forget You, de Shakira 

e Rihanna, por exemplo, alcançou tal meta em apenas nove dias após seu lançamento. 
67

  

 Aproveitando de tais evoluções, plataformas de streaming como o Spotify foram 

criadas para, além de lucrar com a indústria musical, adaptar o trabalho artístico que 

tanto estava sendo afetado pela pirataria e pela crise nas gravadoras que enfrentam 

quedas de vendas de discos
68

. Gerando incentivo, os artistas migraram para esses novos 

                                             
65  Entrevista concedida ao Fantástico, Rede Globo. Disponível em: 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1380025-15605,00.html. Acesso em 19 mai. 2019. 
66

 Fonte: http://blog.penseavanti.com.br/entenda-melhor-o-termo-viralizacao-por-que-um-conteudo-se-

torna-viral/. Acesso em: 19 mai. 2019.  
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%27t_Remember_to_Forget_You. Acesso em: 19 mai. 2019. 
68

 Fonte: http://www.ubc.org.br/Publicacoes/Noticias/10322. Acesso em: 24 mai. 2019. 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1380025-15605,00.html
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meios e tentam, a todo custo, se adaptarem aos novos métodos de avaliação para que 

uma música seja considerada um hit: quanto mais reproduções, mais enfática a canção 

fica nas tabelas musicais e, assim, ganhará impulso, força, estabilidade e lucro. 

 A prova disso foram as mudanças feitas pela Billboard Hot 100, tabela musical 

norte-americana e a mais famosa do mundo, que avalia as cem músicas mais tocadas 

nas rádios locais. Com a mudança na forma de se consumir música, alocaram também 

os streamings em seus critérios avaliativos que são determinados por impressões de 

audiência nas rádios medidas pela Nielsen BDS, dados de vendas compiladas pela 

Nielsen Soundscan (tanto no varejo quanto digital) e atividade de streaming fornecidas 

por fontes de música online
69

. Uma prova dessa adaptação foi quando Meghan Trainor, 

que apenas escrevia canções para outros artistas entrou no top 40, em 2014, com o 

single debut ―All About That Bass‖ apenas com streams, sendo a primeira artista a 

conseguir
70

. 

 Com a temática pop dominando o cenário musical, músicas ditas ―chiclete‖ 

estão cada vez mais em alta. Conhecidas por ter batidas genéricas, dançantes e com 

refrãos repetitivos, a probabilidade de cantarolarmos determinada canção que gruda 

como uma goma de mascar é consideravelmente alta. O fenômeno Despacito (2017) de 

Luis Fonsi e Daddy Yankee featuring Justin Bieber é um bom exemplo da capacidade 

da indústria cultural de, com batidas genéricas e com um refrão chiclete, adentrar em 

nosso córtex mental e por lá ficarem, nos hipnotizando para que possamos consumir 

determinado conteúdo. Não foi à toa que alcançaram o topo da Billboard Hot 100 por 16 

semanas, compartilhando o recorde com One Sweet Day (1995), de Mariah Carey.
71

 

 

OSTENTAÇÃO 

 A temática musical em questão é um dos que mais os artistas se apropriam para 

escrever e produzir suas canções. Falar sobre dinheiro, bem como os métodos de gastar, 

consumir e endeusar são alguns tentáculos desta água-viva que ainda sobrevive na 

contemporaneidade. Com essa aceitação dada pelo público, cada vez mais artistas estão 

                                             
69  Fonte: http://www.hiphopdx.com/index/editorials/id.1021/title.get-your-mind-right-underground-vs-

mainstream (traduzido). Acesso em: 20 mai. 2019. 
70

 Fonte: https://www.officialcharts.com/chart-news/meghan-trainor-s-all-about-that-bass-becomes-first-

song-to-chart-on-streams-alone__5955/. Acesso em: 20 mai. 2019. 
71  Fonte: http://www.billboard.com/specials/hot100/charts/top50-no1s-00s.shtml. Acesso em: 20 mai. 

2019. 

http://www.hiphopdx.com/index/editorials/id.1021/title.get-your-mind-right-underground-vs-mainstream
http://www.hiphopdx.com/index/editorials/id.1021/title.get-your-mind-right-underground-vs-mainstream
https://www.officialcharts.com/chart-news/meghan-trainor-s-all-about-that-bass-becomes-first-song-to-chart-on-streams-alone__5955/
https://www.officialcharts.com/chart-news/meghan-trainor-s-all-about-that-bass-becomes-first-song-to-chart-on-streams-alone__5955/
http://www.billboard.com/specials/hot100/charts/top50-no1s-00s.shtml
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integrando esse assunto em suas composições. 

 Trazendo esta realidade para o Brasil, o gênero em que mais vemos esta 

abordagem é no funk, mais precisamente o funk ostentação, que relata exatamente o que 

fora dito anteriormente, no entanto, trazendo essa realidade para as favelas com a ideia 

de fantasiar uma perceptiva de mundo inexistente em seu campo de visão. 

A inclusão por meio do consumo pode ser um dos significados por trás 

daquele cifrão, já que o surgimento do funk ostentação coincide com um 

aumento do acesso ao crédito pelas camadas populares brasileiras. Bens 

materiais antes exclusivos das classes mais abastadas passam a fazer parte do 

imaginário de periferia. A exibição de carros de luxo, objetos em ouro, 

roupas e outros pode ser considerada uma metáfora da ascensão social e de 

um prestígio que extrapola os limites do subúrbio (SCHERRER, 2015, p.2). 

 

 Artistas como MC Daleste e MC Guimê são alguns dos exemplos mais 

contundentes quanto a essa questão. Responsáveis por popularizar essa ideia musical no 

Brasil, suas composições em batidas de funk tratam de dinheiro, inveja e poder, sempre 

ressaltando a ideia de que ―com dinheiro, tudo se pode‖.  

 Neste fragmento da música ―Plaquê de 100‖, de MC Guimê, nota-se a total 

influência dos costumes capitalistas na composição desta, a começar pelo título que 

significa ―notas de 100‖. A cobiça por cordões de ouro e carros luxuosos para 

conquistar mulheres é uma das principais narrativas que encabeçam a temática do funk 

e que atrai muitos jovens que vivem na favela a escutarem tais canções.  

Contando os plaque de 100, dentro de um Citroën, 

Ai nois convida, porque sabe que elas vêm. 

De transporte nois tá bem, de Hornet ou 1100, 

Kawasaki,tem Bandit, Rr tem também. (2x) 

 

A noite chegou, e nois partiu pro Baile funk, 

E como de costume, toca a nave no rasante 

De Sonata, de Azera, as mais gata sempre pira 

Com os brilho das joias no corpo de longe elas mira. 

(Fragmento da música “Plaquê de 100”, de MC Guimê).72 

 

RINGS 

Como principal objeto de estudo desse artigo, 7 Rings (estilizada como ‗7 

rings‘), música da cantora estadunidense Ariana Grande, foi lançada em 18 de janeiro 

de 2019 através da Republic Records. Título divulgado em seu single anterior, ―Thank 

U, Next‖, gerou bastante expectativa dos fãs na internet por tratar de ostentação, 

esbanjamento de bens materiais e exaltação da cultura capitalista como meio de 

                                             
72

 Disponível em: https://www.vagalume.com.br/mc-guime/plaque-de-100.html. Acesso em: 20 mar. 

2019. 

https://www.vagalume.com.br/mc-guime/plaque-de-100.html
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diversão. 

A letra e o videoclipe, atendendo às expectativas, trouxe exatamente essa 

temática. Ariana Grande, em sua conta do Twitter, afirmou que a composição surgiu 

quando saiu com suas amigas e, depois de gastarem muito dinheiro comprando roupas e 

champanhes, ela resolveu comprar um anel para cada amiga sua como forma de selar a 

amizade
73

. Canção escrita por dez compositores, Njomza Vitia, uma de suas amigas 

envolvidas no processo de nascimento da música, foi a que sugeriu a ideia de 

transformar esse dia de diversão em uma música, o que acabou rendendo ainda mais 

lucro para a cantora, uma vez que alcançou o topo das tabelas musicais de todo o mundo 

e, principalmente, da Billboard Hot 100, onde perdurou em #1 por oito semanas
74

. 

O conjunto da obra traz uma letra que vai ao encontro das premissas da indústria 

cultural, com instrumentais genéricos e oriundos do gênero trap e rap, e sample
75

 da 

canção ―My favorite things (Minhas coisas favoritas)‖ do filme ―A noviça rebelde‖ 
76

. 

Apropriar-se de tais estilos, mesclando em uma única canção e acumulando vários 

recordes de visualizações e streamings
77

, claramente favoreceu seu trabalho, que alçou 

voos inimagináveis na indústria musical, fazendo com que virasse um ―chiclete‖ na 

boca das pessoas que cantavam-na, gerando memes, paródias e tantas outras coisas que 

impulsionaram seu nome como um dos mais comentados em 2019 até o presente 

momento. Parafraseando Lavoisier, ―na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se 

transforma‖. 

Sim, café da manhã na Tiffany‘s 

E garrafas de espumante 

Garotas com tatuagens que gostam de arrumar problemas 

Cílios e diamantes, caixas de banco 24 horas 

Compro para mim todas as minhas coisas favoritas (Sim) 

                                             
73

 Fonte: https://www.cosmopolitan.com/entertainment/music/a25894102/ariana-grande-7-rings-thank-u-

next-video (traduzido). Acesso em: 20 mai. 2019. 
74

 Fonte: https://www.billboard.com/music/ariana-grande/chart-history/hot-100/song/1117603. Acesso 

em: 20 mai. 2019. 
75

 Sample nada mais é do que a amostra de sons, sendo eles trechos (ou partes inteiras) de músicas já 

existentes, instrumentos de forma isolada ou até sons do ―dia a dia‖.  

Fonte: https://kondzilla.com/explicando-em-detalhes-o-que-e-sample/. Acesso em: 20 mai. 2019. 
76

 Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/musica/ariana-grande-conheca-historia-real-que-inspirou-7-

rings-23381652. Acesso em: 20 mai. 2019. 
77

 No Youtube, por exemplo, a faixa acumulou 23,6 milhões de views em 24 horas (fonte: 

https://www.agoravale.com.br/noticias/Musica/clipe-de-7-rings-de-ariana-grande-teve-a-melhor-estreia-

no-youtube-de-2019) e no Spotify, atingiu a marca de quase 15 milhões de streams, consolidando-se 

como a artista feminina com o maior debut na plataforma em apenas um dia (fonte: 

https://twitter.com/scooterbraun), além de ter mantido a canção no topo do Spotify Global por 68 dias 

(fonte: https://kworb.net/spotify/country/global_daily.html) Acesso em: 20 mai. 2019. 

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/music/a25894102/ariana-grande-7-rings-thank-u-next-video
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/music/a25894102/ariana-grande-7-rings-thank-u-next-video
https://www.billboard.com/music/ariana-grande/chart-history/hot-100/song/1117603
https://kondzilla.com/explicando-em-detalhes-o-que-e-sample/
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/ariana-grande-conheca-historia-real-que-inspirou-7-rings-23381652
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/ariana-grande-conheca-historia-real-que-inspirou-7-rings-23381652
https://www.agoravale.com.br/noticias/Musica/clipe-de-7-rings-de-ariana-grande-teve-a-melhor-estreia-no-youtube-de-2019
https://www.agoravale.com.br/noticias/Musica/clipe-de-7-rings-de-ariana-grande-teve-a-melhor-estreia-no-youtube-de-2019
https://twitter.com/scooterbraun
https://kworb.net/spotify/country/global_daily.html
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Passei por algumas coisas ruins 

Eu deveria ser uma vadia triste 

Quem pensaria que isso me transformaria em uma selvagem? 

Prefiro ser amarrada com algemas e não com cordas 

Preencho meus próprios cheques 

Como escrevo o que canto, sim (sim) 

 

Meu pulso, pare de olhar, meu pescoço está a mostra 

Faço grandes depósitos, meu gloss está brilhando 

Gostou do meu cabelo? Puxa, obrigada, acabei de comprar 

Eu vejo, eu gosto, eu quero, eu tenho (Sim) 

 

Uso um anel, mas não sou esposa de ninguém 

Comprei diamantes iguais para seis das minhas vadias 

Prefiro mimar todas os meus amigos com a minha riqueza 

Acho que terapia de compras é meu novo vício 

 

Quem disse que o dinheiro não pode resolver seus problemas 

Não deve ter dinheiro suficiente para resolvê-los 

Eles dizem, "Qual? " 

Eu digo, "Não, quero todos eles" 

A felicidade tem o mesmo preço de um Louboutin 

 

Meu sorriso está brilhando, minha pele está brilhando 

O jeito que brilha 

Sei que você já viu (Você já viu) 

Eu comprei um berço só para o armário 

De menino e menina, eu quero, eu tenho, sim 

 

Peguei meus recibos 

Parecem números de telefone 

Se não é dinheiro, então é o número errado 

O American Express Black é meu cartão de visitas 

É ele que dita as regras pra mim 

Não quero me gabar 

Mas eu fico, tipo, "coloque na bolsa", sim 

Quando você vê as prateleiras 

Eles empilham como minha bunda, sim 

Saio da loja direto pro estúdio 

Retorno depois de uma volta 

Quero comprar mais 

Não se preocupe, eu tenho dinheiro 

Nada além do melhor quando estamos gravando 

Olhe o meu pescoço, olhe meu jatinho 

Não há dinheiro que compre meu respeito 

Não há limite de gastos quando eu tô gravando 

Se eu gosto, então eu compro, sim 

(Canção “7 rings”, de Ariana Grande [adaptado e traduzido])
78 

 

Alguns fragmentos, destacados como principais e, possivelmente, como os mais 

polêmicos, chamam bastante atenção quando alocados em conjunto com a ideia de 

indústria cultural. A ideia disposta neste fragmento ―quem disse que o dinheiro não 

                                             
78

 Disponível em: https://www.vagalume.com.br/ariana-grande/7-rings-traducao.html. Acesso em: 21 

mai. 2019. 
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pode resolver seus problemas não deve ter dinheiro suficiente para resolvê-los‖ remete a 

um dos pilares do capitalismo moderno que apresenta os bens de consumo e em demasia 

como um apêndice necessário ao ser humano.  

A produção engendra [...] o consumo: 1 – fornecendo-lhe o material; 2 – 

determinando o modo de consumo; 3 – gerando no consumidor a necessidade 

dos produtos, que, de início, foram postos por ela como objeto. Produz, pois, 

o objeto do consumo, o impulso do consumo. De igual modo, o consumo 

engendra a disposição do produtor, solicitando-lhe a finalidade da produção 

sob a forma de uma necessidade determinante (MARX, 1999, p. 33). 

 

 Além disso, cabe ressaltar a ideia de ―sociedade de consumo‖ estudada por Guy 

Debord (1967) e que também encaixa-se no estudo dos objetos da canção. Tal conceito, 

que engloba uma nova configuração econômica, aborda sobre uma sociedade 

consumidora de mídias, estas altamente determinantes na forma de comportamento da 

sociedade. Baseada, principalmente, no âmbito da internet, fala que ela é um importante 

instrumento na consolidação do espetáculo, amplamente difundido (KELLNER, 2004). 

 Sendo assim, sob a perspectiva de Debord (1967), tais estímulos são 

desenvolvidos na sociedade trazendo um viés imaginativo e que, se parar para analisar a 

canção, nota-se que o objetivo é exatamente esse: consumir em demasia e santificar o 

dinheiro.  

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens 

tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento 

hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes 

mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, 

serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa humana – o que em 

outras épocas fora o tato (DEBORD, 1967, p. 18). 

 

 Em seu videoclipe disponível em seu canal na plataforma YouTube e com, 

atualmente, mais de 400 milhões de visualizações, a cantora estiliza a ideia 

disseminada, mostrando um mundo formado em decorrência do alto poder aquisitivo 

como casas de luxo, automóveis, bebidas e dinheiro. A prova dessa tese é comprovada 

no trecho ―acho que terapia de compras é meu novo vício‖.  

 Apesar de todo o sucesso concedido merecidamente a Ariana Grande, uma vez 

que ela abriu portas para que as mulheres também possam ter a liberdade de tratar tais 

temáticas nas composições sem serem criticadas, vale ressaltar que a materialização de 

uma ideologia dominante em uma música, normalizando atos ostentatórios como se 

fosse acessível a todos faz com que gere uma impotência por parte daqueles que não 

possuem condições de viver da forma como a canção retrata.   
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Despreza-se, assim, a heterogeneidade dos indivíduos, de seus contextos 

sociais, de suas culturas e de suas liberdades pessoais, aspectos estes que não 

estão representados na lógica do mercado, mas que afeta o bem-estar do 

sujeito (Salama & Destremau, 2002; Sen, 2000). Focalizar a pobreza apenas 

como uma insuficiência monetária é, para Sen (2000), desprezar outros 

fatores que são constituintes do bem-estar do ser humano. Essa autora é uma 

das principais responsáveis pela evidência da compreensão multidimensional 

da pobreza a partir da criação da Abordagem das Capacidades (SALAMA & 

DESTREMAU, 2002; SEN, 2000 apud CIDADE, MOURA JUNIOR E 

XIMENES, 2012, p. 89). 

 

Por isso, a analogia desta música com a indústria cultural é mais que válida, já 

que todos os componentes de avaliação daquilo que faz sucesso de forma rápida estão 

contidas nesta, além de reforçar a ideia de que a capitalização da cultura gera muito 

dinheiro para as grandes corporações, principalmente quando aborda-se questões 

populares e que são de agrado da população (DeFLEUR; ROKEACH, 1993). 

Apesar dessa narrativa, a resistência quanto ao trabalho dessa temática em 

canções ou até mesmo na forma de endeusamento de bens materiais ainda acontece 

dentro da engrenagem cultural, ainda que com pouca frequência. Jessie J e B.o.B, por 

exemplo, trabalha com essa ideia dentro da canção ―Price Tag‖ (Etiqueta de preços), 

afirmando que o dinheiro não compra tudo, principalmente a felicidade.  

Precisamos voltar no tempo 

Quando a música deixava todos nós unidos 

Não tinha golpes baixos e vadias em videos 

Sou a única ficando... cansada? 

Por que todos estão tão obcecados? 

O dinheiro não pode nos comprar felicidade 

Se todos nós relaxarmos e nos divertirmos agora 

Garanto que nos sentiremos 

Muito bem 

(Fragmento da canção “Price Tag”, de Jessie J feat. B.o.B). 79 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando Adorno e Horkheimer formularam tal postulado, talvez não 

imaginassem que pudesse condizer com as premissas da indústria cultural 

contemporânea, que se reinventa a todo custo para lucrar com os produtos que 

apresentam. O objetivo deste artigo não é, de forma alguma, desmerecer o trabalho dos 

artistas em destaque nem fazer juízo de valor a forma como foi produzida e composta, 

mas mostrar que as temáticas abordadas são influenciadas por uma engrenagem tal que 

                                             
79 Disponível em: https://www.letras.mus.br/jessie-j/1777864/traducao.html. Acesso em: 21 mai. 2019. 

https://www.letras.mus.br/jessie-j/1777864/traducao.html
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direciona o que devemos escutar e o que ―gruda como chiclete‖. Enxergar as 

prerrogativas por detrás de uma produção musical e entender como tais canções atingem 

o topo das paradas musicais através dos novos dispositivos de medição como YouTube 

e Spotify é crucial para analisarmos a capacidade da indústria cultural de se manter 

firme em seu processo de fixação de ideologias que, neste caso, seria a do consumismo 

pregado por artistas influentes em seu meio.  
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RESUMO 
Este artigo aborda a fotografia de moda e os elementos que transmitem mensagens,  

além da roupa que está sendo exposta. A moda precisa estar em constante inovação e, 

com isso, é importante que sejam utilizados artifícios para vender não somente a roupa, 

mas também o estilo. Tanto a fotografia quanto a moda são uma forma de comunicação 

e as duas se tornaram aliadas, definindo estilos e também caracterizando grupos 

sociais, por isso a metodologia deste trabalho é a sociologia da moda. São parte do 

embasamento teórico deste artigo autores como Alexsandro Funck (2012), George 

Simmel (2008) e Fréderic Godart (2010). 

Palavras-Chave: Fotografia, moda, mensagem, estilo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A indústria da moda a cada dia tenta convencer seus consumidores a 

adquirirem novas tendências e usa os meios necessários para a divulgação, com a 

pretensão de exibir e impulsionar as vendas para quem está sempre atento ao que ―está 

na moda‖. 

Apesar de ter se tornado um dos maiores mercados industriais do planeta, a 

moda precisa inovar a cada estação do ano, tentar propor algo novo e desejável. Por 

isso, a moda usa vários elementos para a sua promoção como a arte, a fotografia, 

desfiles, propaganda, estilo, e o vestuário - que é o objeto de consumo dessa indústria – 

reflete todos esses aspectos. 

A moda e a fotografia são uma forma de comunicação e trazem consigo 

aspectos importantes do cotidiano dos seres humanos, podendo expressar aspectos da 

personalidade das pessoas. Destaca as vestimentas e as características de quem está 

usando, seja em uma representação do ambiente de trabalho ou um local informal, e 

gera mensagens. 

A peça de roupa é então o meio pelo qual uma pessoa manda uma 

mensagem a outra. É por meio da roupa que uma pessoa tenciona 

comunicar suas mensagens a outra. A mensagem, assim, é uma intenção 
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da pessoa e é isso que é transmitido pela roupa no processo de 

comunicação. A mensagem é também, naturalmente, aquilo que é 

recebido pelo receptor. O que é mais importante nessa descrição de 

comunicação é a intenção do remetente, a eficiência do processo de 

transmissão, e o efeito em quem a recebe (BARNARD, 2003, p. 52). 

 

Mas, para cada nova tendência, também se terá um novo sentido. A cada 

estação são lançadas novas coleções que trazem características explícitas de um estilo, 

gerando assim significados diferentes. 

A fotografia pode trazer em muitos casos uma série de componentes que 

constroem a imagem, como as cores, o lugar, os acessórios, o olhar, a técnica, e 

também o objeto destacado. 

Nesse universo, uma das formas - senão a principal - de a moda se tornar 

visível, é por meio da fotografia de moda. Nessa vertente, o artigo busca analisar quais 

os elementos que podem ser identificados e geram mensagens para além do vestuário. 

MODA E FOTOGRAFIA 

―A palavra ―moda‖ vem do latim modus, significado ―modo‖, ―maneira‖. Em 

inglês, moda é fashion, corruptela da palavra francesa façon, que também quer dizer 

―modo‖, ―maneira‖. ‖ (PALOMINO, 2003, p. 3) 

A palavra moda, com o passar do tempo deixou de se referir apenas as 

diferentes maneiras de se vestir e passou expressar comportamentos, posicionamentos,  

sentimentos e também inovação. ―Hoje não podemos afirmar que moda é apenas o que 

vestimos, ela envolve comportamento, linguagem, opiniões e escolhas estéticas das 

mais diversas‖. (POLLINI, 2007, p.17) 

É sinônimo de costume, e engloba aspectos importantes sobre as caraterísticas 

pessoais e psicológicas do ser humano, ela expressa o estilo de cada um, mostrando 

para muitos que convivem em um mesmo ambiente os gostos e preferências. ―A moda 

é aquilo que liga e reconcilia o individual e o coletivo, aquilo que permite que o 

indivíduo faça valer suas preferências dentro de um âmbito coletivamente 

determinado‖. (GODART, 2010, p. 55) 
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Para a moda se tornar parte do mercado industrial como é hoje, ela se fez 

presente não somente na roupa, mas também no tempo, acompanhando muitos 

momentos históricos da humanidade. O seu início foi no período da Renascença, 

durante a Idade Média, para a criação de uma nova classe social chamada burguesia. 

Como é confirmado por Godart (2010): 

Foi durante a Renascença que a moda apareceu. O capitalismo, que 

assume impulso nessa época, permite a emergência de uma nova classe 

social – a burguesia -, que reconsidera a superioridade da aristocracia. Esse 

período caracteriza-se por certa tranquilidade na Europa, com o fato das 

invasões e com intensas transformações econômicas e científicas que 

redefinem os equilíbrios tradicionais. (GODART, 2010, p. 22) 

 
A moda vem acompanhada desse caráter estratificado – dividir classes de 

acordo com suas hierarquias – como nesse período da renascença, em que se tornou 

uma disputa entre nobres e burgueses sobre quem se vestia melhor. Relata Palomino 

(2003): 

A aproximação das pessoas na área urbana levou ao desejo de imitar: 

enriquecidos pelo comércio, os burgueses passaram a copiar as roupas dos 

nobres. Ao tentarem variar suas roupas para diferenciar-se dos burgueses, 

os nobres fizeram funcionar a engrenagem – os burgueses copiavam, os 

nobres inventavam algo novo, e assim por diante. Desde seu aparecimento, 

a moda trazia em si o caráter estratificador. (PALOMINO, 2003, p.4) 

 

A moda foi trazendo características marcantes de cada século, e cada um 

assumiu novas características e a criação de novos elementos para a sociedade, como, 

por exemplo, no século XVII que segundo Palomino (2003) começou o conceito de 

estilista em que o nome desse profissional, passou a ser representado naquilo que se 

vestia, foram mudanças ―assinadas‖. 

Passando para o século XIX, começa a aproximação dos grupos sociais que 

estavam definindo seus padrões de vestir, e aprimorando as suas formas de 

visualização para os clientes de cada grupo. Tendo em destaque espetáculos de desfiles 

de moda. 

Segundo Deyan Sudjic (2010), os desfiles de moda começaram como 

espetáculos no século XIX, que eram exibidos principalmente para pessoas de classes 

altas através de chás e sanduíches nas casas de moda do Buitieme, em Paris. Os 
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desfiles ainda não tinham sido vistos e causavam um impacto se tornando um 

momento de exibir e mostrar às pessoas o que deve ser colocado em uso. Para o autor: 

O desfile de moda deixou de ser um meio para um fim e se transformou num 

fim em si – que pouco tem a ver com o processo prosaico de deixar os 

compradores darem uma olhada nas roupas da nova estação, e fazer 

encomendas, foi transformado num evento cujo principal objetivo é polir a 

marca. Ainda mais importante do que o ato de exibir uma coleção é a chance 

de exibir, diante das câmeras do mundo uma plateia de celebridades vendo a 

coleção. (SUDJIC, 2010, p. 131) 

 

Para inovar, a moda precisou trazer novos elementos para chamar atenção. 

Estilistas renomados para a produção de roupas, desfiles que passaram a ser um grande 

espetáculo para grandes públicos principalmente de classe alta, para se solidificar ainda 

mais no mercado industrial.  

 Como relatou Sudjic (2010) para a indústria da moda se solidificar ainda mais 

no mercado foi importante artistas influentes como Eric Clapton, que passou a se vestir 

com ternos Giorgio Armani da linha Black Label e, em seguida, jogadores de futebol. 

Tudo isso para empregar o que é tão comentado nos dias atuais que se chama “Life 

Style” ou ‗estilo de vida‘ – que significa comprar e aproveitar tudo aquilo que está na 

moda. Como relata Simmel em seu livro sobre a filosofia da moda 

É precisamente através destas diferenciações que os sectores de grupos 

interessados na separação se mantêm unidos: o modo de andar, a cadência, o 

ritmo dos gestos é, sem dúvida, essencialmente determinado pelo vestuário; 

homens vestidos de modo semelhante comportam-se de modo relativamente 

semelhante. (SIMMEL, 2008, p. 30) 

Através dessa necessidade de diferenciação entre classes sociais e distinção 

entre os mais ricos que a moda foi se regimentando em todos os campos sociais não 

apenas na roupa, mas naquilo que é novo como os carros, os eletrodomésticos, ou seja, 

ela foi se aprimorando para apanhar todos os aspectos do que está em alta. Como é 

frisado por Sudjic (2010): 

Ao evoluir o artesanato para indústria, a moda passou a alimentar o 

crescimento de conglomerados de produtos de luxo em larga escala que 

incluem roupas, perfumes, malas, relógios, e agora também mobiliário. É 

um processo que gera uma sede insaciável de insumos criativos. A moda 

precisa procurar continuamente novos meios de envolver e criar uma 

marca. (SUDJIC, 2010, p. 135) 

 

FOTOGRAFIA NA MODA 
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Segundo Kossoy (2001) a invenção da fotografia faz parte da época da 

revolução industrial (1760-1860) em que houve o processo de transformação 

econômica, social e cultural. Com incentivo de informar e passar conhecimento, a 

câmera se tornou um instrumento de ajuda para os campos de pesquisa e também uma 

forma de expressão artística, dando a possibilidade de deixar registrados momentos, 

comprovar fatos e guardar lembranças. Boris Kossoy (2001) relata: 

O mundo tornou-se de certa forma ―familiar‖, após o advento da 

fotografia; o homem passou a ter um conhecimento mais preciso e amplo 

de outras realidades, que lhe eram até aquele momento, transmitidas 

unicamente pela tradição escrita, verbal e pictórica. Com a descoberta da 

fotografia, e mais tarde, com o desenvolvimento da indústria gráfica, que 

possibilitou a multiplicação da imagem fotográfica em quantidades cada 

vez maiores, através da via impressa, iniciou-se um novo processo de 

conhecimento do mundo, porém de um mundo em detalhe, posto que 

fragmentário, em termos visuais, e, portanto, contextuais. (KOSSOY, 

2001, p.26) 

 

Os ensaios fotográficos trazem consigo todo um olhar, durante o ato de 

fotografar é importante está envolvido com o objeto, é como se fosse uma metáfora 

que tivesse que olhar além do que está em um click, colocando na imagem também 

sentimentos e Sontag (1997) fala a respeito dessa maneira das pessoas em resumir o 

mundo apenas em palavras impressas – a imagem-, mas que é importante ver além 

disso: 

Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Significa pôr a si mesmo 

em determinada relação com o mundo, semelhante ao conhecimento — e, 

portanto, ao poder. Supõe-se que uma queda primordial — e malvista, hoje 

em dia — na alienação, a saber, acostumar as pessoas a resumir o mundo 

na forma de palavras impressas, tenha engendrado aquele excedente de 

energia fáustica e de dano psíquico necessário para construir as modernas 

sociedades inorgânicas. (SONTAG, 1997, p. 8) 

 

Mas o tempo foi passando e cada década para a fotografia também foi 

caracterizado por momentos diferentes, acompanhando também o que acontecia na 

arte, na indústria e também na moda. 

Segundo Paschoal (2015), a fotografia de moda se destacou na década de 1930 

para os catálogos de revistas femininas, as modelos tinham os gestos e posturas típicas 

da época, destacando que a moda não era somente a roupa, mas as formas como elas 

eram usadas. 
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Dessa década é que começa a se ter uma percepção do posicionamento da 

fotografia de moda, pois começou a ser vista além do vestuário, tendo posturas, 

expressões e gestos, e durante a cronologia da história muitas mudanças foram feitas, 

marcando comportamentos sociais.  

Para Paschoal (2015) Adalph de Meyer foi um dos primeiros a trazer através da 

postura da modelo uma delicadeza, proporcionado um instrumento conceitual através 

da imagem, suas fotografias eram estampadas em uma das revistas de mais destaques 

do mundo da moda, a Vogue. 

Até a década de 60 a fotografia de moda empenhava-se em levar 

posicionamentos comportamentais e sociais, frisando principalmente a ideia de gerar 

para as pessoas que olhavam reflexões sobre o que estava na imagem, porém após esse 

período a imagem passou a ter um foco maior no consumo, investindo ainda mais na 

propaganda. Abordando temas de definição de padrões, como, por exemplo, o corpo e 

suas curvas. Assim, relata Paschoal (2015): 

A partir da metade dos anos 60, o corpo passa a ter uma atenção mais 

sexual e as fotografias passam a ter uma identidade mais sensual e erótica. 

Na década de 80, essa identidade se intensifica, com a adição da 

valorização do corpo e das formas perfeitas. A cultura gay também ganha 

espaço e o modelo masculino entra em cena, definindo também os padrões 

masculinos. (PASCHOAL, 2015) 

 

Essa característica da fotografia de moda desde bem cedo trouxe, conceitos, 

posicionamentos e isso, não parou na década de 80, toda essa forma de se levar 

mensagens através da imagem, estão presentes, em cada década, até os dias atuais, 

pois, ―A fotografia de moda tem como objetivo comunicar, transmitir mensagens, 

códigos, ideias, conceitos, comportamento, provocar o consumidor, dar sentido a uma 

história encenada, criar um clima, um sentimento, uma cena, um Life Style‖. (FUNCK, 

2010, p.3).  

Para a imagem comunicar todos esses aspectos e para as pessoas olharem e 

entenderam o que está sendo mostrado são necessários elementos de composição que 

irão induzir a interpretação dos significados. 

ELEMENTOS DE SENTIDO 
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A fotografia de moda, mais do que apenas voltada para o vestuário, acabou se 

tornando uma grande encenação artística, que precisa de uma preparação como 

maquiagem, postura, cabelo, estilo expressões e, principalmente, simbologias. Como é 

citado por Godart (2010): 

Além de a moda ser uma atividade econômica pelo fato de produzir objetos, 

ela é também uma atividade artística porque gera símbolos. A moda não se 

contenta, portanto, em transformar tecidos em roupas, ela cria objetos 

portadores de significados. A moda é, por conseguinte, uma indústria 

cultural ou criativa. (GODART, 2010, p. 14) 

 

Essa forma de expressão não está apenas na foto como documento, mas em  

todos os aspectos que geram significados no registro: o(a) modelo(a), sua postura 

corporal e expressão, roupas, objetos, maquiagem, cabelos que compõem sua 

apresentação visual. Sem deixar de lado os elementos fotográficos como as cores, o 

cenário, iluminação, enquadramento e ângulo. Conforme comenta Susan Sontag 

(1997): 

Ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição 

a outra, os fotógrafos sempre impõem padrões a seus temas. Embora em 

certo sentido a câmera de fato capture a realidade, e não apenas a 

interprete, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto as 

pinturas e os desenhos. Aquelas ocasiões em que tirar fotos é 

relativamente imparcial, indiscriminado e desinteressado não reduzem o 

didatismo da atividade em seu todo. Essa mesma passividade — e 

ubiquidade — do registro fotográfico constitui a ―mensagem‖ da 

fotografia, sua agressão. (SONTAG, 1997, p.10) 

 

Tudo isso é feito para causar um impacto sobre a pessoa que está olhando, 

fazendo ela analisar a imagem não apenas com seu olhar descritivo, mas também com 

suas emoções. O olhar do fotógrafo é intencional para gerar sensações e, por vezes, 

reflexões. Relata Funck (2012): 

O leitor/consumidor, receptor dos códigos elaborados por seus autores, 

recria para si os conceitos que uma marca ou uma revista de moda deseja 

imprimir, adaptando os valores para seu mundo particular. Numa continua 

necessidade de comunicar, o leitor/consumidor repassa essas mensagens 

reinterpretadas ao seu meio, qualificando e fechando o ciclo de 

comunicação e retroalimentando a cadeia, trazendo para as ruas as 

mensagens decodificadas e devolvendo para os criadores/autores outras 

mensagens que serão reinterpretadas em novas imagens, códigos, 

conceitos, movimentos e tendências. (FUNCK, 2012, p. 2) 
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Esses novos significados que a fotografia de moda pode criar, estão ligados ao 

comportamento, pois a moda dita novas maneiras de se portar e reflete também 

posturas que a sociedade já possuiu e possui, podendo reforçar ou tentar mudar 

realidades sociais. 

Em muitos ensaios fotográficos atuais a roupa acaba se tornando mais um 

acessório do que o elemento principal que comunica. Outros aspectos acabam 

sobressaindo como o corpo, sendo que a roupa também o veste. Cita Cohen (2010): 

 
Falamos com a boca, mas nos comunicamos com os nossos olhos, 

semblantes, sorrisos, mãos, braços, até mesmo com nossas pernas e dedos 

dos pés. Possivelmente, a única parte em nosso corpo que não usamos na 

comunicação é o umbigo – e eu não tenho certeza se essa afirmação é 

verdade. Afinal de contas, se você enfeitar o umbigo com um piercing, 

isso revela algo sobre sua personalidade: é improvável que uma garota 

com piercing seja uma moça tímida e recatada. (COHEN, 2010, p.13) 

 

Querendo fugir do convencional e abordar emoções e características críticas 

dos diferentes grupos sociais, a fotografia de moda passa a transmitir ideias, um novo 

olhar além daquele que já havia sido visto tantas vezes. Como é relatado por Deyan 

Sudjic (2010): 

A moda é definida tanto pelo universo das roupas quanto pelo fenômeno 

de mudança que denota. Trata do modo de vestir e das mensagens que as 

roupas trazem. Mas também do modo como somos programados pelo 

mundo que nos rodeia para procurar variações. (SUDJIC, 2010, p. 162) 

 

O efeito que os seres humanos podem ter de produzir e reproduzir está ligado 

ao seu círculo de convívio, em que as pessoas acabam imitando umas às outras e 

determinando assim os seus padrões. Grupos sociais têm comportamentos que 

reforçam uma identidade, como por exemplo, pessoas que gostam de rock costumam 

se vestir e ter posturas de acordo com elementos que identificam essas referências. Isso 

também está refletido nas fotografias que são voltadas para grupos específicos, como é 

relatado por Simmel (2008): 

É precisamente através destas diferenciações que os sectores de grupos 

interessados na separação se mantêm unidos: o modo de andar, a cadência, 

o ritmo dos gestos é, sem dúvida, essencialmente determinado pelo 

vestuário; homens vestidos de modo semelhante comportam-se de modo 

relativamente semelhante. (SIMMEL, 2008 p. 30) 
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O determinado posicionamento de um grupo, se torna visto por outro, que passa 

também a querer imitar, e isso rende a indústria da moda, mais lucro, pois para atender 

os seus clientes são lançados produtos novos com frequência, buscando meios cabíveis 

de divulgação, colocando em muitos momentos pessoas influentes da sociedade para 

expor o produto, com o intuito que muitas pessoas possam querer consumir. O autor 

Sudjic (2010) menciona: 

A moda, apesar de se ter transformado num colosso industrial dominado 

por três ou quatro conglomerados, depende da arte, da fotografia e do 

cinema para suas referências visuais. Usa essas imagens de forma tão 

incansável, para alimentar várias coleções por ano, que seus temas logo 

ficam despojados de significado. Inevitavelmente, o processo de oferecer 

uma dieta de espetáculo constante é sujeito a lei dos rendimentos 

decrescentes. Você vê uma imagem de Helmut Newton ou Robert 

Mapplethorpe reproduzida ou copiada numa revista de moda, e presta 

atenção. (SUDJIC, 2010, p. 138) 

 

Os consumidores acabam tendo acesso a moda pelo que é exposto nas revistas, 

na mídia, na televisão, no cinema e em maneiras diferentes de ser fazer arte. Tudo 

acaba se tornando parte da moda, pois muitas pessoas começam a ver e imitar, e 

impulsionam isso para suas tribos. A moda pretende convencer o consumidor para 

sentir que está fazendo parte de uma comunidade, demonstrando uma sensação 

singular, mas na realidade ele está presente em grupo, ou seja, algo coletivo. Como 

menciona Georg Simmel (2008): 

De tudo isso se deduz que a moda é a arena apropriada para indivíduos 

que, anteriormente, não são autónomos e que precisam de apoio, mas cujo 

sentimento de si carece, no entanto, ao mesmo tempo de uma certa 

distinção, atenção, particularização. Ela eleva também o insignificante, 

porque faz dele o representante de um a totalidade, a incorporação de um 

espírito comum a muitos. (SIMMEL, 2008, p. 34) 

 

Uma pessoa que olha para uma fotografia, pode ter diversas reações, podendo 

se sentir mais informado, nostálgico, feliz, triste, completo. Por causa, dos signos que 

uma foto traz, é como se ela fosse uma ferramenta para harmonizar a imagem e a 

realidade. Assim relatou Sontag (1997): 

As fotos são, é claro, artefatos. Mas seu apelo reside em também 

parecerem, num mundo atulhado de relíquias fotográficas, ter o status de 

objetos encontrados — lascas fortuitas do mundo. Assim, tiram partido 

simultaneamente do prestígio da arte e da magia do real. São nuvens de 

fantasia e pílulas de informação. A fotografia tornou-se a arte fundamental 

das sociedades prósperas, perdulárias e inquietas — uma ferramenta 
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indispensável da nova cultura de massa que tomou forma. (SONTAG, 

1997, p.43) 

 

 A foto de moda pode trazer sedução e emoção sobre quem a vir, mas não deixa 

de passar mensagens sobre o que ela representa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, a fotografia e a moda trazem diferentes signos e quando se aliaram 

trouxeram um caráter de uma sociedade estratificada que ainda se percebe nos dias 

atuais. Ditando através da fotografia de moda, comportamentos, costumes de cada 

década, posicionamentos e estilo. Mostrando que em muitos ensaios fotográficos, a 

roupa não é somente o único elemento que fala, mas que o corpo pode expressar 

também. 

Demonstrando também o estilo característico de cada grupo social que tem a 

sua própria maneira de vestir, falar, se comportar e se posicionar de acordo com seus 

motivos. Por isso, cada elemento que a imagem possui é importante para comunicar 

não somente o que o fotógrafo imaginou, mas também o que o modelo (a) quis 

transmitir, formando um conjunto desde o click a cada elemento que compõe a 

fotografia.  

A moda se tornou muito além do ato de vestir, ela passou a mostrar que a 

maneira como se veste fala muito mais, e quando se trata de fotografia de moda todos 

os aspectos presentes na imagem são essenciais 
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RIO BRANCO IS BURNING
82

: O BAILE PANTERA GAY E SUAS 

PERFOANCES DE GÊNERO E SEXULIDADE (1986-1989) 

Samyr Alexssander Farias Leite
83

 

RESUMO 

O presente artigo analisa as performances de sexualidade e/ou gênero de sujeitos 

identificados como ―gays‖ e/ou ―travestis‖ no Baile Pantera Gay (1986-1989), 

realizado na cidade Rio Branco (AC), tendo por fontes as narrativas jornalísticas 

veiculas em O Rio Branco e Gazeta do Acre/A Gazeta no período. Para 

problematização das fontes dialoga-se com as teorias para o gênero de Judith Butler 

(2002; 2015), além de autores comentadores e críticos sobre as temáticas de gênero, 

sexualidade e Amazônias acreanas, como Larissa Pelúcio (2009), Guacira Lopes Louro 

(2000), Gerson Albuquerque (2009), Airton Rocha (2006), entre outros. 

Palavras-Chave: Gênero; Sexualidade; Pantera Gay; Jornais; Amazônias. 

 

 

Os anos 1980 foram de intensas manifestações sociais na capital do Estado do 

Acre, potentes reflexos de um processo de êxodo rural incisivo, acentuado na região a 

partir de finais dos anos 1960 com a quase total implosão do ―negócio da borracha‖, 

que, entre outros fatores, propiciou um ―boom‖ populacional em Rio Branco (AC), 

crescimento urbano acelerado e ―desordenado‖
3
 e o deslocamento de milhares de 

corpos e sujeitos, com suas identidades e culturas. 

Diversos estudiosos do declínio do negócio da borracha e desenvolvimento 

urbano do Acre, de diferentes campos dos saberes, voltaram suas lentes de análise para 

relações conjunturais que ressaltavam os aspectos econômicos como os capazes de 

―explicar‖ com mais eficiência as ―causas‖ e ―efeitos‖ da movimentação dos sujeitos 

das florestas para as cidades do Acre no período. Dava-se destaque, sobretudo, a 

perspectiva de inserção das Amazônias acreanas nos projetos desenvolvimentistas que 

marcaram os governos civis-militares pós 1964, com a ―venda‖ de terras no Acre para 

sujeitos oriundos, principalmente, do centro-sul do Brasil, visando o desenvolvimento 

                                             
82 O título desse artigo faz referência ao documentário Paris is burning (1990). O filme de 1990, dirigido 

por Janine Livingston, apresenta narrativa que coloca em foco os bailes drags nova-iorquinos no final dos 

anos 1980. Por sua repercussão no meio cinematográfico norte-americano e as questões suscitadas sobre 

gênero e sexualidade, a produção tornou-se um cult movie e elemento percursor do que se definiria New 

Queer cinema (SIERRA; NOGUEIRA, MIKOS, 2016). 
83  Graduado em História Licenciatura (UFAC/2012) e Mestre em Letras: Linguagem e Identidade 

(UFAC/2018). Email: samyr.leite@gmail.com. 
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de atividades agropecuárias, os denominados ―paulistas‖ (ROCHA, 2006), e a 

expulsão de uma gama de sujeitos dos seringais então ―desativados‖
84

. 

Estudos mais recentes ampliaram/diversificaram seus focos de atenção para 

questões mais relacionadas à ―cultura‖, aprofundando o olhar e interesses para outras 

experiências no período 1970-1990 nas Amazônias acreanas, elaborando narrativas 

sobre as vivências dos sujeitos a partir de recortes como gênero, classe social e ―raça‖, 

construindo visibilidades para mulheres, indígenas, afroindígenas
85

, pessoas negras, 

habitantes das nascentes e crescentes periferias do Acre, que no período e contexto 

referenciado eram tecidas e significadas como ―invasões‖ (ROCHA, 2006). A potência 

das manifestações políticas de homens e mulheres, artistas, ―anônimos‖ das invasões, 

líderes populares locais, seringueiros em contexto urbano, foram objetos de diversos 

estudos das ciências sociais, em diferentes instituições de ensino superior pelo Brasil. 

Entretanto, a cidade de Rio Branco (AC) também foi um espaço de 

manifestações e performances subversivas de gênero e sexualidade, experiências que 

tiveram seus poderes de contestação social e cultural pouco explorados por análises 

acadêmicas, mesmo no tempo presente. Na contramão dessa perspectiva, esse artigo 

buscará elaborar narrativa sobre um evento cultural que era lócus de desempenhos de 

gênero e/ou sexualidade que desafiavam o status quo da heteronormatividade: O Baile 

Pantera Gay, especificamente as edições realizadas entre 1986-1989. As fontes para 

construção da análise serão as narrativas jornalísticas veiculadas em O Rio Branco e 

Gazeta do Acre/A Gazeta no período. 

Importa destacar, inicialmente, que a concepção do gênero como performance é 

instrumentalizada nessa pesquisa principalmente a partir das percepções teóricas e 

críticas de Judith Butler (2002; 2015). Essa intelectual norte-americana defende em sua 

postulação para a categoria gênero a perspectiva de PERFORMATIVIDADE, visando 

problematizar concepções que a encerram no âmbito do puramente biológico ou de 

uma identidade ―essencial‖ e ―naturalmente‖ definida e inescapável, desvelando o 

                                             
84 Em ―Trabalhores do Muru: O Rio das Cigarras‖ (2005), Gerson Albuquerque rompe com a lógica 

explicativa que significativa os seringais afetados pela crise do negócio da borracha, a partir dos anos 

1960, como ‗desativados‘ ou ‗abandonados‘, demonstrando que inúmeros sujeitos permaneceram nos 

espaços dos antigos seringais e lutaram para construir um cotidiano possível, enfrentando situações de 

extrema pobreza, conflitos com os novos proprietários das terras, instituições governamentais, polícias e 

empresários. 
85  Sobre o termo/conceito ‗Afroindígena‖ indica-se a leitura do ―Uwa‘kürü: dicionário analítico‖, 

organizado por Gerson Albuquerque e Agenor Sarraf Pacheco, lançado em 2016 pela editora Nepan. 
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gênero e o sexo como ―normas‖ sociais que operam na materialização dos 

corpos/sujeitos estritamente em masculinos/machos e femininos/fêmeas. Butler 

considera: 

(...) atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância 

interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo de 

ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam o principio 

organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, 

entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a 

essência ou identidade que por outro lado pretendem expressar são 

fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros 

meios discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado pelo 

performativo sugere que ele não tem status ontológico separado dos vários 

atos que constituem sua realidade. (BUTLER, 2015, p. 235). 

 

Por esse viés, as expressões tomadas como ―naturais‖ para os gêneros seriam 

produzidas e ―naturalizadas‖ em função de discursos de origem cultural, que 

determinam como performances corporais deverão ser produzidas e classificadas 

enquanto masculinas e femininas para possuir um ―significado‖ social válido, a partir 

de uma matriz cultural de inteligibilidade dos gêneros que define como expressão 

―coerente‖ uma pretensa continuidade entre sexo-gênero-desejo (BUTLER, 2015). 

Em diversas narrativas acadêmicas dos eventos e manifestações ocorridas na 

cidade de Rio Branco nos anos 1980, a perspectiva do gênero é saliente, com 

produções ressaltando as especificidades das experiências de homens e mulheres, com 

a elaboração de conclusões que extraem muito de sua potência explicativa de 

percepções binárias dos corpos e das performances de gênero, significadas estritamente 

a partir do masculino e feminino, sem atenção a performances questionadoras e 

subversivas desse binarismo normativo. Assim, o interesse por analisar o Baile Pantera 

Gay surge da necessidade de se elaborar narrativas que visibilizem as experiências que 

contrariam as expectativas das heteronormas para o gênero e a sexualidade. 

Mas, afinal, o que foi o Pantera Gay? O evento foi pensado como um baile 

onde os ―gays‖ e/ou ―travestis‖ da cidade de Rio Branco competiriam pelo título de 

―Pantera‖. As concorrentes desfilavam em trajes classificados em duas categorias: 

roupas sociais e ―fantasias de pantera‖ (roupas de banho). A sua primeira edição 

aconteceu em 1986
86

, no Clube Juventus. 

                                             
86  As duas primeiras notícias sobre o baile irão classificá-lo como ‗revolucionário‘ e ‗inovador‘, 

destacando o caráter inédito desse tipo de evento na cidade. As narrativas são intituladas ―Pantera Gay‖ e 

―O Baile Gay‖, a primeira publicada no jornal Gazeta do Acre, em 05.03.1986, edição nº 110, e a segunda 
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Ao longo de sua ocorrência no período pesquisado, o evento sagraria como 

vencedoras Claudia Muniz (1986), Débora Nitiguel (1987), Roberta Tarauacá (1988) e 

Mika (1989). O Baile, segundo noticiado pelos jornais pesquisados, fez bastante 

sucesso na cidade, atraindo público máximo nos anos de 1986 e 1987, conforme 

narrativas jornalísticas ―Um sucesso‖, de 30.03.1986, edição nº 2789, e ―Pantera G é a 

Belíssima gatona Débora‖, de 22.04.1987, edição nº 3104, ambas publicadas em O Rio 

Branco. No ano de 1989, o evento contaria, inclusive, com a presença de conhecidos 

sujeitos da cena artística ―gay‖ do Brasil, como o ator Jorge Lafont (a época 

contratado da TV Globo), intérprete da personagem humorística ―Vera Verão‖, e o 

transformista Georgia Bengston, reconhecido pelas suas performances de dublagem da 

cantora Gal Costa
87

 

No tempo presente, percebe-se um processo de diferenciação das identidades 

homossexuais masculinas e das travestilidades
88

, onde se ressaltam características 

dessas identificações de sexualidade e/ou gênero que marcam especificidades 

constitutivas, como a identificação com o gênero designado ao nascer, o desejo por 

realizar procedimentos de alterações corporais e a orientação do desejo sexual. Dessa 

perspectiva, ressalta-se que travestis não são uma ―evolução‖ da identificação 

homossexual masculina, mas sujeitas que vivenciam uma identificação de gênero em 

divergência ao designado no nascimento, agregando a um corpo definido ―masculino‖ 

elementos ―femininos‖. As identidades travestis, então, estão relacionadas a processos 

de identificação e constituição de um gênero, ao passo que as identidades 

homossexuais masculinas, referem-se a aspectos da sexualidade. 

Contudo, no período de realização do baile ―Pantera Gay‖, essa diferença de 

constituição das identidades ―gays‖ e ―travestis‖ não eram ressaltadas. As narrativas 

jornalísticas significavam as concorrentes com ambas as identificações, tratando-as 

                                                                                                                                  
em O Rio Branco, em 07.03.1986, edição nº 2771. 
87 Conforme Notícias ―Pantera G89‖, de 03.03.1989, edição 972, e ―O Pantera Gay‖, de 05.04.1989, 

edição 998, ambas do jornal A Gazeta. 
88 Uso o conceito de travestilidades a partir da leitura de Larissa Pelúcio em ―Abjeção e desejo: uma 

etnografia travesti sobre o modelo preventivo de AIDS‖ (2009), pois, conforme assinala: ―Uso o termo no 

plural por entender que, cada vez mais, torna-se evidente que não há uma maneira única de se constituir 

essa expressão de gênero. (...) O próprio termo ‗travestilidade‘ vem sendo proposto por autores como 

William Peres (2004), não só para marcar a heterogeneidade de possibilidade identitárias das travestis, 

como também em substituição ao sufixo ‗ismo‘, que remete à doença e a patalogias‖ (PELÚCIO, 2009, p. 

27). 
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enquanto sinônimos
89

. Havia uma leitura, que tomava por base a perspectiva de 

naturalidade dos sexos e, consequentemente, das expressões de gênero possíveis e 

inteligíveis, que as ―Panteras gays‖ eram todas homens homossexuais, mesmo aquelas 

que apresentavam uma performance de gênero em divergência as normas hegemônicas 

para o masculino
90

. 

As patrocinadoras do Pantera Gay eram ―damas da sociedade‖ local, mulheres 

com relevância social por serem casadas com importantes figuras do meio empresarial 

e político no Acre do período
91

. A ―chancela‖ dessas mulheres influentes pode ser 

indicativa de um importante aspecto do evento a ser abordado: a classe social das 

concorrentes. 

Por estarem numa condição econômica e social mais privilegiada, essas 

senhoras podiam patrocinar e organizar um evento que proporcionasse visibilidade 

positiva aos ―gays‖ e ―travestis‖ locais e o acesso desses aos espaços mais ―elitizados‖ 

de Rio Branco, como era o Clube Juventus na época. Pois, a maioria das ―panteras‖ 

provinha de classes sociais mais pobres, desempenhando atividades laborativas menos 

prestigiadas e morando nos bairros tidos como ―pobres/periféricos‖, assim afastadas 

dos grandes circuitos de atividades sociais e opinião do Estado. Os jornais pesquisados 

destacariam que a maioria delas exerciam atividades autônomas, como cabeleireiras
12

, 

não exercendo o ―transformismo‖ profissionalmente. 

Com base nessas informações, pode-se articular que havia um conjunto de 

fatores, relacionados à sexualidade, gênero e classe social, que determinava aos 

sujeitos ―gays‖ e/ou ―travestis‖ uma posição de profunda complexidade na sociedade 

local, pois, ao mesmo tempo em que parecia não permitir as postulantes a ―Pantera 

gay‖ o acesso a determinados postos de influência e prestígio econômico-social, 

permitia uma liberdade aos sujeitos para se contraporem as normas hegemônicas para 

                                             
89 Notícias: ―As panteras G prometem show lá no Juventus‖, em O Rio Branco, de 28.03.1986, edição nº 

2788; ―Um sucesso‖, em O Rio Branco, de 30.03.1986, edição nº2789. 
90 Pela análise das imagens veiculadas junto às notícias e reportagens coletadas pode-se auferir que sob a 

perspectiva homogeneizante da definição ‗homossexual/gay‘ havia uma série de sujeitos que para além da 

sexualidade contestavam as normas para as identificações de gênero. Contudo, essas formas de dizer os 

sujeitos constituíam as possibilidades discursivas existentes no contexto dos anos 1980 e articuladas pelas 

narrativas jornalísticas de O Rio Branco e Gazeta do Acre/A Gazeta. 
91 Segundo as notícias: ―Pantera Gay‖ e ―O Baile Gay‖, a primeira publicada no jornal Gazeta do Acre, 

em 05.03.1986, edição nº 110, e a segunda em O Rio Branco, em 07.03.1986, edição nº 2771. 
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o gênero e/ou sexualidade, numa precariedade que as permitia movimentação social 

com suas performances corporais-afetivas ―subversivas‖. 

A origem pobre surge como ponto primordial no processo de ―virar‖ gay e/ou 

travesti na perspectiva narrativa dos jornais pesquisados, como em notícia intitulada 

―Travestis invadem a noite de Rio Branco‖
92

, de Gazeta do Acre/A Gazeta, edição nº 

655, de 09.02.1988. No texto referido, jornalista estrutura biografia geral das sujeitas 

que apresenta e que contrariam as convenções para o gênero e/ou sexualidade, nos 

seguintes termos: 

―(...) Suas histórias são mais ou menos idênticas. Muda somente a 

personagem. A origem pobre, a descoberta da homossexualidade e o 

desejo, muitas vezes influenciados, de ―ser‖ uma mulher. ―Desde cedo me 

sentia diferente. Queria ter corpo de mulher e achava que isso era possível. 

Depois descobri, através de alguns amigos gays que eu podia ir transando 

isso. ―Era só querer. E quis‖. (Jornal Gazeta do Acre/A Gazeta, edição 

655, 09.02.1988). 

O discurso de ―origem pobre‖, como base para a explicação de diversas 

problemáticas que acometiam o espaço da cidade de Rio Branco, era recorrente nas 

narrativas jornalísticas para o período, fosse para abordar casos de abuso sexual de 

menores, prostituição feminina, violência familiar, delinquência juvenil, criminalidade 

elevada e problemas da infraestrutura urbana. Uma espécie de percepção ―guarda- 

chuva‖ que, ao mesmo tempo em que servia aos objetivos de denúncia social e crítica 

generalista aos políticos do Acre por parte dos veículos de comunicação estudados, 

encobria uma série de complexidades e diversidades dos sujeitos narrados nas páginas 

dos jornais, significados univocamente pela figura da pobreza e da precariedade. 

Em 1986, o Baile Pantera Gay surge como um corte ―inovador‖ na visibilização 

desses sujeitos, significados ora como personagens carnavalescos, ora como infratores 

da ordem numa cidade regida pelos imaginários e lógicas da heteronormatividade. Os 

jornais pesquisados, em momentos de promoção do evento, o significariam como uma 

amostra de ―não preconceito‖, uma ―noite dos gays‖ e ―modernidade‖ da sociedade 

Rio Branquense, e numa lógica de significação que divergia da usual em suas 

narrativas e nas posições que elaboravam para gays e travestis, no geral, enquanto 

                                             
92 Essa notícia não se refere especificamente ao Baile Pantera Gay, mas apresenta como personagens 

algumas das travestis e/ou gays que estariam concorrendo ao título de Pantera entre 1986-1989. Numa 

cidade como a Rio Branco de meados de 1980, com pouco mais de 150 mil habitantes, a presença e a 

movimentação de ‗gays‘ e ‗travestis‘ configurava um evento notável, sendo que estes sujeitos estavam 

recorrentemente presentes nas páginas dos jornais locaos, no geral, nas colunas relacionadas aos assuntos 

de polícia ou eventos culturais (LEITE, 2018). 
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―problemas de policia‖, representavam-os como ―artistas‖, portadores de ―belezas‖ 

femininas excêntricas e dignas de notabilidade
93

.  

 Entretanto, mesmo nas narrativas de ―promoção‖ do evento, pode-se perceber 

que esse era um momento tanto de ―glória‖ quanto de tensão para as concorrentes. 

Havia uma série de problemas potencializados com a visibilidade proporcionada pelo 

Baile: a rejeição familiar, o preconceito, o medo de agressões físicas. Os gays e/ou 

travestis trafegavam pela cidade, por diversos espaços públicos, com suas 

presenças significadas enquanto ―inadequadas‖, ―imorais‖ e ―indesejadas‖ e com 

pedidos as autoridades policiais para coibir suas manifestações, enfrentando uma série 

de preconceitos e repressões (LEITE, 2018), contudo, esses sujeitos pareciam não 

saber o que esperar de uma visibilidade tão nova e incisiva como a do Pantera Gay. 

Algumas candidatas desistiriam de participar do evento, ao passo que outras, 

desafiariam suas famílias para permanecer na corrida pelo título. 

A narrativa jornalística mais ampla produzida sobre o Baile seria uma 

reportagem, assinada por Eisenhower Campos e Jaqueline Melo, intitulada ―GAY: As 

emoções secretas dos bailes das bonecas‖, publicada por Gazeta do Acre, Caderno 02, 

edição nº 131, em 06.04.1986. O material se destina a divulgar os bastidores da 1ª 

edição do Pantera Gay, e por meio de sua perspectiva narrativa, pode-se destacar 

afirmações que apontam como as performances de gênero e sexualidade dos gays e/ou 

travestis eram significadas quando apresentas em um evento cultural com status 

―artístico‖, quais tensões eram enfrentadas pelas participantes e mesmo como uma 

comunidade regida pelas lógicas das normas hegemônicas para o gênero e sexualidade 

se estratificava com base nesses recortes. Eis a parte inicial da narrativa: 

 

GAY: AS EMOÇÕES SECRETAS DO BAILE DAS BONECAS 

A tensão foi a grande tônica nos dias que antecederam a realização do 

baile para escolha da Pantera Gay no Juventus no último dia 29. As 

meninas estavam apreensivas tanto pelo trabalho de confecção de suas 

roupas como pelo que poderia acontecer durante o desfile: ―o máximo que 

pode acontecer é um bofe querer me arrasar e isso não vai me atingir‖, 

dizia Violeta enquanto cuidava de sua peruca sexta-feira. 

                                             
93 Os jornalistas narravam o ‗alto nível das candidatas‘, elas foram identificadas como ‗exuberantes loiras 

e exóticas morenas‘, algumas de ‗plástica perfeita‘, conforme veicula a notícia ‗O salto das panteras‘ na 

Gazeta do Acre, em 16.03.1986, edição nº 116, p. 11. Jornal O Rio Branco seguirá uma linha editorial 

similar à Gazeta do Acre para noticiar o evento, destaca na reportagem ―Pantera Gay do ano é a bela 

Claudia Muniz: ela mereceu‖, em 01.04.1986, edição nº 2790, que ―as panteras brilharam pela elegância 

charme, desembaraço, aplomb, além de exibirem desenvoltura, indiferentes aos aplausos e até assobios‖  
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Era a glória. Machões, meios machões, socialytes e a turma tipo ―penetra‖, 

compareceram ao Juventus para ver não o que as baianas têm. Mas o que o 

bicharal tem para estar tanto em evidencia. ―Bicha gosta é de brilhar! Não 

vê a Jordana Sanloran? Nem que seja na página policial, mas a bicha 

aparece em jornal. No final todas são assim. Deve ser estado de espírito‖, 

revelava uma não concorrente ―morta de despeitada‖ pela família não 

deixa-la mostrar seu reverso da medalha. 

A tensão foi grande. De dez que se apresentaram, para o concurso, 

somente sete acabaram chegando á passarela. E olha que no meio do 

desfile ainda teve desistência. ―Não estava preparada psicologicamente 

para enfrentar o público. Estou nervosíssima e sem condições de voltar 

para a passarela‖, dizia Xuxa nos bastidores justificando sua saída do 

páreo. (Jornal Gazeta do Acre, 06.04.1986, edição 131). 

 

Pode-se demarcar que nessa reportagem se evitam termos com carga pejorativa para se 

referir aos gays e/ou travestis, como ―viado‖ e ―baitola‖, utilizados com frequência 

para significar esses sujeitos nas páginas polícias dos jornais (LEITE, 2018). Para se 

referir as concorrentes do Pantera Gay, se escolhiam termos como ―bonecas‖, ―gay‖ e 

―meninas‖, remetendo a uma performance de feminilidade sem demarcar deboche ou 

escárnio desqualificador mais explícito: 

(...) As meninas estavam apreensivas tanto pelo trabalho de confecção de 

suas roupas como pelo que poderia acontecer durante o desfile (...). Com 

gritos de já ganhou, já ganhou, Veronica, uma boneca tipo mignon acabou 

inesperadamente conquistando o público que prestigiava o desfile. 

Feminina que só ela, calçando 35 e hiper delicada (...). Hoje já virou até 

piada na roda das bonecas da Praça Rodrigues Alves, a história de que 

Veronica sonhava em pegar o primeiro lugar. (...) Seja por um babado a 

mais ou por um decote mais ousado cada boneca queria ser a mais atraente 

que a outra (...). Após o desfile á rigor, as “meninas” já estavam na 

passarela com seus sumários trajes de panteras (...). (Jornal Gazeta do 

Acre, 06.04.1986, edição 131). 

 

O feminino performado pelas ―Panteras‖ aparecia destacado como desempenho 

―artístico‖ admirável na narrativa, afirmando-se a exuberância e a sensualidade das 

formas corporais exibidas, como nos trechos: 

(...) a moreníssima arrebatadora do primeiro título de Pantera Gay do 

Estado, Cláudia Moniz, passou por maus momentos. (...) Seja por um 

babado a mais ou por um decote mais ousado cada boneca queria ser a 

mais atraente que a outra. (...) Madonna, loiríssima e vestida de negro, 

com todos babados a que tinha direito (...). Entusiasmados com o corpo 

escultural e o bumbum empinado de Cláudia Muniz e com a 

sensualidade da loura Violeta Miranne, que havia comentado ―na 

frescura ninguém me vence‖ (...). (Jornal Gazeta do Acre, 06.04.1986, 

edição 131). 

 

Por esse viés, ressaltavam-se partes dos corpos das concorrentes que 

remeteriam as ―formas‖ femininas, como os quadris, os seios, pés pequenos e os 

cabelos longos: 
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―(...) Veronica, uma boneca tipo mignon acabou inesperadamente 

conquistando o público que prestigiava o desfile. Feminina que só ela, 

calçando 35 e hiper delicada. (...) para delírio dos bofes, das rachadas e 

dos enrustidos, a primeira concorrente, Claudia Muniz, estava na passarela 

com cabelos longos, negros como a asa da graúna e com um vestido de 

paetê branco de ombro nu, ela rebolava seus quadris. (...) o top-less de 

Patrícia, que ficou irritada com a tira do maiô que deixou seus seios à 

mostra.‖ (Jornal Gazeta do Acre, 06.04.1986, edição 131). 

 

Contudo, o destaque para as partes dos corpos que compunham uma 

performance ―feminina‖ credível, também abria espaço para questionamentos sobre a 

―ocultação‖ do órgão genital das Panteras, como se destacará em reportagem 

referenciada, no subtítulo ―Na hora da verdade só emplasto sábia‖: 

 

NA HORA DA VERDADE, SÓ O EMPLASTO DE SABIÁ. 

Entre gritos e aplausos ansiosos dos presentes, as panteras desbundaram no 

salão com seus vestidos de noite. Seja por um babado a mais ou por um 

decote mais ousado cada boneca queria ser a mais atraente que a outra. 

Minutos antes, elas se digladiavam em olhares nervosos no camarim. E na 

menor oportunidade já soltavam suas deixas: ―queridinha, feche a porta, 

senão os bofes não vão resistir a minha nudez‖, dizia uma  delas. 

Aproveitava para explicar á uma “rachada” que ela não estava vendo 

“aquilo”, porque ela tinha colocado para trás e pregado um “emplasto 

sabiá”. Esclarecimentos a parte, para delírio dos bofes, das rachadas e dos 

enrustidos, a primeira concorrente, Claudia Muniz, estava na passarela 

com cabelos longos, negros como a asa da graúna e com um vestido de 

paetê branco de ombro nu, ela rebolava seus quadris (...). 

Após o desfile á rigor, as ―meninas‖ já estavam na passarela com seus 

sumários trajes de panteras, frustrando os olhares curiosos que insistiam 

em perguntar “onde elas esconderam o que a baiana tem?” (Jornal 

Gazeta do Acre, 06.04.1986, edição 131). 

 

Na lógica instrumentalizada pelo texto, o genital das ―meninas‖ significaria 

uma ―verdade‖ ocultada por uma série de estratégias para uma apresentação artística, 

sendo admirada pelos demais sujeitos, que manifestariam curiosidade com a 

capacidade das Panteras em ―esconder‖ seus sexos anatômicos. Essas performances, 

consideradas artísticas, poderiam servir como demonstrativos da condição não 

―natural‖ e ―inescapável‖ dos gêneros, pois, colocavam em evidência aquilo que Butler 

define como ―três dimensões contingentes da corporeidade significante‖: sexo 

anatômico, identidade de gênero e performance de gênero (BUTLER, 2015). 

Essas dimensões corporais não se conectam obrigatória e naturalmente, 

conforme o determinado por uma matriz hegemônica para inteligibilidade dos gêneros, 

e as performances de travestis e ―transformistas‖ podem revelar ―a distinção dos 



VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

300 
 

aspectos da experiência do gênero que são falsamente naturalizados como uma unidade 

através da ficção reguladora da coerência heterossexual‖ (BUTLER, 2015, p. 237). O 

―sexo‖ das Panteras não se alinhava a performance de gênero, nem ao exercício de 

uma heterossexualidade presumida e, em alguns casos, as suas identificações de 

gênero. Nessa direção, ter nascido com pênis não impedia aos sujeitos identificarem-se 

com o feminino e publicamente se apresentar com elementos relacionados a esse 

gênero. 

As candidatas do concurso exercitavam uma dramatização do gênero feminino, 

apropriando-se de concepções hegemônicas e, simultaneamente, subvertendo-as por 

expressá-las em corpos designados masculinos. Essa dramatização dos sujeitos  

agregava uma série de valores e intersecções de classe social e raça para se 

potencializar, objetivando representar ao público ―mulheres de verdade‖. O gênero 

―representado‖ colocava em cena o ideal heterossexista de mulher: frágil, sedutora, 

sensual, vestida em trajes que ressaltassem suas formas, cabelos longos, maquiadas, 

sendo esse ideal de mulher-feminino o hegemônico, referenciado como belo, desejável 

e recomendado, em diversos discursos públicos e midiáticos (telenovelas, publicações 

de moda, anúncios publicitários, etc). 

Certamente, essa escolha não era realizada de maneira aleatória, mas a partir de 

referenciais de raça, classe e gênero que se combinava para ―potencializar‖ as 

performances das ―Panteras‖. Deve-se questionar, entretanto, que nem sempre os 

sujeitos instrumentalizam ―conscientemente‖ os padrões normativos e hegemônicos, 

contudo, em busca por autenticidade, mobilizam determinadas identificações, com 

seus padrões estéticos, para tornar mais inteligível e válido seus desempenhos de 

gênero, sexualidade, etnia e classe. Nessa direção, numa sociedade onde o padrão 

branco e heterossexual seria hegemônico, as ―Panteras‖ articulavam os referentes 

dessas identificações para se produzir como ―imitação‖ de um feminino privilegiado 

nos recortes de raça e classe. 

A reportagem ―GAY: As emoções secretas do Baile das Bonecas‖ faz uma 

marcação de valor das masculinidades presentes no evento quando enuncia 

―Machões, meios machões, socialytes e a turma tipo “penetra”, compareceram ao 

Juventus para ver não o que as baianas têm (...)” e “(...) Esclarecimentos à parte, 

para delírio dos bofes, das rachadas e dos enrustidos, a primeira concorrente, 
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Claudia Muniz, estava na passarela (...)”. Conforme Kimmel (1998): 

(...) as masculinidades são construídas simultaneamente em dois campos 

inter-relacionados de relações de poder – nas relações de homens com 

mulheres (desigualdade de gênero) e nas relações dos homens com outros 

homens (desigualdades baseadas em raça, etnicidade, sexualidade, idade, 

etc.) (KIMMEL, 1998, p. 105). 
 

Na narrativa jornalística, articulam-se os dois campos percebidos por Kimmel 

(1998) para a construção das masculinidades, considerando que ―machões‖ poderiam 

ser lidos como os sujeitos que expressariam uma masculinidade nos moldes 

hegemônicos, contrastando com os ―meio machões‖ e os ―enrustidos‖, numa 

diferenciação dos sujeitos masculinos marcada pela sexualidade, e com as ―rachadas‖ e 

―socialytes‖, termos empregados para significar os sujeitos do gênero feminino 

presentes ao evento. 

Os ―meio machões‖ e ―enrustidos‖ poderiam ser compreendidos como sujeitos 

do gênero masculino que exercitavam afetividade-sexualidade para além da 

heterossexualidade presumida, provavelmente com os sujeitos identificados como 

―meninas‖ e ―bonecas‖, as concorrentes ao título de Pantera. Os jornalistas ironizam as 

práticas afetiva-sexuais desses sujeitos com o uso da gíria “penetra”, insinuando que 

esses homens, aparentemente ―machos‖, penetrariam as ―meninas‖ ou seriam 

penetrados, sendo deslocados de uma posição de masculinidade inconteste (machos 

completos) para uma subalterna (meio machos). 

As mulheres ao serem referenciadas com uma gíria que remeteria a vagina na 

reportagem, “rachadas”, são significadas a partir de uma perspectiva que relaciona 

estritamente o feminino a corporalidade e estrutura diferença entre elas e as ―meninas‖ 

do Pantera, articulando uma concepção que faz da genitália a expressão do 

―verdadeiro‖ sexo-gênero, ademais, de representar o genital como ponto corporal de 

síntese e autenticação das experiências ―genuinamente‖ femininas, remetendo a sua 

funcionalidade sexual e potencial reprodutivo. 

A interação de uma gama de sujeitos marcados por gênero e sexualidade num 

mesmo espaço, demarca contrastes entre eles e permite que se possa classificá-los e 

definir identidades por diferenças e ―alteridades‖, com alguns desses outros 

posicionados como ―inferiores‖ ou ―anormais‖. Por esse viés, o evento Pantera Gay 

não atraia somente público de gays, travestis e lésbicas, mas também sujeitos 
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heterossexuais. A categorização construída pelos jornalistas serve para demarcar 

diferenças de gênero e sexualidade entre os sujeitos no espaço social: ―machões‖ e 

―rachadas‖ (heterossexuais presumidos), ―meninas‖ – ―3º sexo‖, ―bonecas‖ (os gays 

assumidos, as travestis, as concorrentes do Baile), ―meio machões‖ e ―enrustidos‖ 

(sujeitos que em algum aspecto relativo à sexualidade e/ou gênero não 

correspondiam as heteronormas, homossexuais/bissexuais não assumidos). 

Nessa direção, mesmo considerando-se as ressalvas com relação às re- 

idealizações das concepções heteronormativas de gênero, o Pantera Gay possuía 

potencial para ser significado como ―inovador‖ e com capacidade de atrair a atenção 

da cidade de Rio Branco na segunda metade dos anos 1980, seja por despertar 

admiração ou desagravos de setores conservadores. Os jornais O Rio Branco e Gazeta 

do Acre/A Gazeta não ressaltariam em nenhuma de suas narrativas movimentações 

organizadas contrárias a realização do evento, entretanto, fariam alguns apontamentos 

indiretos, sem destaque a acontecimentos ―concretos‖. Na notícia ―Gays com 

problema‖
94

, no jornal Gazeta do Acre, de 25.03.1986, Coluna Repórter Gazeta, edição 

nº 123, se destacaria que: 

GAYS COM PROBLEMAS 

As ―meninas‖ que irão concorrer ao título de Miss Acre Gay no próximo 

sábado no Juventus, estão enfrentando um sério problema: não estão 

encontrando sapatos tipo Luiz XV com suas numerações, variam de 39 a 

42 e estão fazendo um verdadeiro rebuliço na cidade. Ameaçam a não 

desfilarem caso não seja resolvido com urgência esse impasse. E por falar 

no Baile Gay, dizem que as mesas já estão no finalzinho, senão acabaram a 

essa altura do campeonato. Chega a ser um caso sério a procura. O 

resultado é que aqui ninguém gosta. Todo mundo recrimina  e pichar 

os gays, mas tem muita gente que não vai deixar de ir ao baile, isso 

não vai mesmo. É só esperar pra ver a briga que vai ser para entrar no 

clube! (Jornal Gazeta do Acre, 25.03.1986, edição 123). 

 

O jornalista afirma um contexto de negação social para com as ―meninas‖ e/ou 

―gays‖, entretanto, considera que apesar de ―aqui ninguém gosta‖, ―muita gente não 

vai deixar de ir‖ ao Baile Gay. As regulações sociais hegemônicas para o gênero e/ou 

sexualidade atuavam na perseguição e controle das expressões dissidentes das 

heteronormas, contudo, os sujeitos identificados como ―travestis‖, ―gays‖, ―meninas‖ e 

                                             
94 A notícia refere-se claramente ao Pantera Gay, contudo, o jornalista nomeia o evento no início do texto 

como ―Miss Gay Acre‖ e, posteriormente, usa o termo ―Baile Gay‖, essa seria a única produção nos 

jornais pesquisados que usaria o nome ―Miss Gay Acre‖ para se referir ao baile. 
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―bonecas‖, poderiam atrair atenção pública quando apresentados em determinados 

eventos e espaços sociais. 

Uma pequena notícia publicada em O Rio Branco, de 26.03.1987, edição nº 

3084, intitulada ―Baile Gay II‖, apresentou uma informação sobre a realização da 

segunda edição do Pantera Gay, noticiando a mudança do clube que promoveria o 

evento, sendo realizada alteração do Juventus para o Bancrevéa (Clube dos Bancários). 

O texto informa que no ano de 1987: “setores do clube (Juventus) acharam que não 

ficava bem bisar o desfile dos gays”, sem apresentar maiores detalhes sobre os 

motivos do clube ou notificar acontecimentos específicos que justificassem a decisão. 

A resolução do Clube Juventus é interessante por apresentar uma contradição, 

pois, a primeira edição do evento foi noticiada como um sucesso, tanto de público 

quanto de crítica, com a direção do lugar afirmando que promoveria todos os anos o 

baile
95

. O sucesso se repetiria na segunda edição, com os dirigentes do Bancrevéa 

também firmando compromissos de colocar o Pantera Gay como parte do calendário 

do clube
96

. Porém, ao longo do recorte temporal pesquisado, o evento ocorreria de 

maneira nômade, tendo uma fixidez maior quanto ao seu período de realização anual, 

entre os meses de março e abril, mas sem local referência, tendo sido promovido no 

Clube Juventus (1986), Bancrevéa (1987), Sede Social do Rio Branco Futebol Clube 

(1988) e Sede Social da Afeletro (1989). 

A segunda metade da década de 1980 é marcada pela ―chegada‖ do HIV ao 

Brasil, no Acre os primeiros casos seriam registrados a partir de 1987 

(TEODORESCU; TEIXEIRA, 2015). O jornal Gazeta do Acre, em notícia ―Rio 

Branco tem primeiro caso de AIDS‖, de 19.05.1987, edição nº 451, divulgaria dados 

da Coordenação acreana da Campanha de prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS, adquiridos junto ao Ministério da Saúde, informando que se 

registravam três pacientes portadores do HIV na capital do Estado naquele ano 

(LEITE, 2018). 

No ano de 1988, Acre já teria o maior coeficiente de incidência da doença na 

região norte, com os jornais circulando manchetes como ―Acre é o campeão da 

                                             
95 Narrativas ―Um sucesso‖, O Rio Branco, 30.03.1986, edição 2789; ―Pantera Gay do ano é a bela 

Cláudia Muniz: ela mereceu‖, O Rio Branco, 01.04.1986, edição 2790; 
96 Reportagem ―Pantera G de 87 é a belíssima gatona Débora‖, O Rio Branco, 22.04.1987, edição 3104. 
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AIDS‖
97

, ―Capital pode ter 300 portadores do vírus da AIDS‖
98

, ―Medo da AIDS‖
99

, 

―Morte por AIDS gera pânico na capital‖
100

, auxiliando na constituição de uma 

atmosfera social de pânico moral e sexual, principalmente na maior cidade do estado 

(LEITE, 2018). 

Os dados sobre o HIV/AIDS no Acre naquele período, divulgados nos jornais 

locais, eram bastante imprecisos, mesmo tendo por fontes instituições relacionadas ao 

Ministério da saúde, sobretudo, com relação ao número de possíveis portadores da 

síndrome. Os números variavam entre 150 e 300 sujeitos, ou seja, se poderia ter um 

número x de pessoas vivendo com vírus da imunodeficiência ou o dobro na localidade. 

Considera Larissa Pelúcio, acerca do papel dos discursos de mídia no período sobre a 

questão do HIV: 

Os discursos midiáticos, referendados no (parco) saber médico sobre a 

doença, instituíam no senso comum a idéia de que quanto mais 

―respeitável moralmente‖ fosse à pessoa – leia-se praticante do ―bom 

sexo‖ –, menos risco ela correria. Assim, no seu início, a aids estava 

marcada por um tipo de sexualidade: a homossexual; por um viés de 

raça/etnia: a negra e a latina; e por um gênero: o masculino. A 

associação entre (homo) sexualidade e doença foi reforçada quando 

cientistas cunharam a sigla GRID (Gay Related Immune Deficiency) para 

nomear a síndrome, que ainda estava sem uma nosologia precisa. O termo 

médico logo se popularizou, via imprensa, como “peste gay” ou 

“câncer gay” (PELÚCIO, 2009, p. 113) 
 

Nesse contexto, homossexuais masculinos seriam definidos como principal 

grupo de risco, ao lado de usuários de entorpecentes e profissionais do sexo, e 

sofreriam as consequências com o aumento dos estigmas e abjeções sociais 

relacionadas ao exercício de sexualidade não heterossexual e monogâmica. No âmbito 

da cidade de Rio Branco, inúmeras jornalísticas produziriam visibilidade para 

situações de estigma e preconceito contra homossexuais
101

. 

                                             
97 A Gazeta, 09.10.1988, edição 854, capa. 
98 A Gazeta, 31.01.1989, edição 984, capa. 
99 A Gazeta, 15.06.1989, edição 1056, p. 10. 
100 A Gazeta, 26.07.1989, edição 1090, capa. 
101 A reportagem ―Motel capricha na higiene para afugentar a AIDS‖, Gazeta do Acre, 31.01.1988, edição 

648, pode ser considerada um indicativo do aumento da abjeção contra os sujeitos gays. A narrativa 

notícia que alguns dos motéis da cidade não aceitavam casais homossexuais em vista da ‗paranoia‘ com a 

AIDS. A notícia ―AIDS: preconceito afeta homossexuais‖, Gazeta do Acre, 02.12.1988, edição 898, 

informa que os homossexuais estariam sendo vítimas de atitudes preconceituosas, ―simplesmente por 

estarem inseridos num dos grupos de risco‖, relatando o caso de uma academia de ginástica da cidade que 

estaria discriminando abertamente os gays. 
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Por esse viés, os sujeitos identificados como ―gays‖, ―travestis‖, 

―homossexuais‖, seriam representados como ―bodes expiatórios‖ da epidemia do 

HIV/AIDS e suas existências atravessadas por discursos médicos, midiáticos e 

populares unidos num ―coro alarmista, segregacionista e perigosamente ideológico‖ 

(PELÚCIO, 2009, p. 113). Ferrari Soares (2006), em pesquisa sobre a 

homossexualidade e a AIDS no imaginário das revistas semanais no Brasil, no recorte 

de 1985-1990, elabora a seguinte conclusão: 

O sujeito homossexual não ocupa uma posição-discursiva que possa se 

dizer de outra maneira. Ele só significa a partir dos já-ditos em relação a 

sua sexualidade e em relação a AIDS. Não há brechas, ainda que tímidas 

para uma outra formação discursiva durante esse período no corpus 

principal dessa pesquisa. (SOARES, 2006, p 213). 
 

Desse ponto de vista e de maneira não conclusiva, pode-se pensar que o Clube 

Juventus tomou atitude de não realizar evento vinculado aos ―gays‖ e ―travestis‖ da 

cidade de Rio Branco, a partir do ano de 1987, pela crescente midiatização dos casos 

de HIV-AIDS no Brasil e no estado e a ligação recorrente entre a doença e os sujeitos 

homossexuais, pois, promover ação que possibilitasse visibilidade a esses indivíduos, 

poderia vincular o Clube de alguma forma à ―nova doença‖ incisivamente 

estigmatizada. Nos anos de 1988 e 1989, o baile ocorreria, inclusive, com menos 

atenção dos jornais pesquisados, talvez como um efeito da frequente significação da 

AIDS e dos ―grupos de riscos‖ que dificultava a proposição de visibilidades mais 

positivas para os sujeitos dissidentes das heteronormas. 

Em suma, o evento no recorte temporal pesquisado teve sua relevância no 

cenário cultural da cidade de Rio Branco e na proposta de uma visibilidade mais 

―positiva‖ para os sujeitos reconhecidos como ―gays‖ e/ou ―travestis‖. O evento era 

capaz de ―incendiar‖ a cena cultural da cidade, com os sujeitos em performances 

provocadoras que despertavam a admiração por parecerem ―autênticas‖ mulheres ou, 

se não, ―artistas‖ transformistas de ―alto padrão‖. 

Esse momento positivo não teria potência para livrar os sujeitos de zonas de 

desprestígio social de maneira definitiva, passado o evento todos voltavam as suas 

vidas ―normais‖ e a enfrentar estigmas e preconceitos por suas identidades de gênero 

e/ou sexualidade. E o que ofereceria as panteras suas existências cotidianas? Quem 

eram esses sujeitos quando não estavam panteras gays? 
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JORNALISMO GEEK: O JORNALISMO DOS PORTAIS DE NOTÍCIA 

DEDICADOS À CULTURA NERD 
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102
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103

 

 

 

RESUMO 

Este trabalho pretende analisar o jornalismo feito pelos portais de notícia/sites 

dedicados a produção jornalística para o público nerd/geek. O que é mantido e o que 

foge do jornalismo tradicional; o YouTube como novo meio televisivo; a relação do 

entretenimento das grandes empresas com a comunicação; a relação dos leitores com os 

jornalistas da área, e o uso das redes sociais como alavanca para a disseminação do 

trabalho feito por estes. Como referencial bibliográfico foram estudados autores como 

Canavilhas (2001), Adorno (2007), Bardoel & Deuze (1999), Ballerini (2015), Barbosa 

(2001) e Nunes (2004); além da consulta de conteúdo em um dos maiores sites de 

notícias geek no Brasil, o Omelete, como um todo, incluindo os tipos de editorias, a 

forma como a notícia é transmitida, a participação dos leitores e o uso das redes sociais 

como novas plataformas de mídia. 

Palavras-chave: jornalismo geek; cultura nerd; webjornalismo, entretenimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cada ano cresce o número de fãs de quadrinhos, séries, games, animes e 

demais assuntos relacionados a este tema, que se tornou o principal expoente da cultura 

pop ocidental. A expressão ―os nerds vão dominar o mundo‖ nunca fez tanto sentido. 

Nos cinemas e séries de TV há uma profusão de super-heróis e adaptações de HQs, os 

eventos e convenções geek recebem cada vez mais participantes. Na moda, as marcas 

apostam em coleções inspiradas em Harry Potter, Star Wars, DC Comics e Marvel 

Comics. Nada disso é mais coisa de criança. E como não poderia ser diferente, os nerds 

estão dominando o jornalismo. Não só dominando, mas criando o seu próprio jeito de 

fazer notícia, desenvolvendo um conteúdo especial e participativo via internet. Desde os 

anos 90, com a expansão da internet, surgiram, no meio digital, diversos blogs e sites 

destinados a assuntos específicos como moda, música etc. Uma comunicação digital 

independente e de nicho surgiu no início daquela década e vem garantindo cada vez 

mais espaço.  Apesar de ser um nicho de mercado jornalístico crescente e que aponta 
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para o sucesso, pouco se fala sobre o assunto. Os pesquisadores e teóricos atuais dão 

pouca importância ao tema. Talvez porque esteja intimamente ligado ao entretenimento, 

esse novo aspecto do jornalismo cultural ainda não seja levado tão a sério. Por estarmos 

vivenciando este momento, é importante que se discuta o quanto o jornalismo geek abre 

um universo cheio de possibilidades, principalmente para a nova geração de 

comunicadores. Não é novidade que o jornalismo está se transformando, se difundindo e 

criando vertentes, jamais imaginadas na era pré-internet. E é agora, num momento de 

crise, que discussões sobre o que é esse novo jornalismo, tão marcado pela influência 

digital, são bem-vindas e desejadas. 

 

FATORES DE ORIGEM 

 

Características do webjornalismo 

 

O jornalismo geek é, basicamente, desenvolvido na internet. Por isso, para 

entendê-lo em sua totalidade precisamos partir do princípio. Precisamos entender como 

e quando o jornalismo se aliou à internet. O jornalismo na internet possui diversos 

termos. Ciberjornalismo, jornalismo digital, webjornalismo, jornalismo eletrônico e 

tantos outros. Os estudiosos dessa nova forma jornalística ainda não entraram em 

consenso quanto ao nome mais correto ou se existe alguma diferença entre as 

nomenclaturas. Para evitar ruídos e dificuldade de compreensão, neste trabalho, 

chamaremos o ato de produzir e veicular notícias na internet de webjornalismo.  

Foi a partir dos anos 90 que o jornalismo e a internet se tornaram aliados. 

Caracterizado pela produção de notícias/conteúdo jornalístico na internet, inicialmente o 

webjornalismo era um complemento e se limitava a reprodução das notícias divulgadas 

nos jornais impressos. Os portais de notícia eram basicamente os grandes 

conglomerados de mídia já conhecidos por todos. Em seus estudos, Luciana Mielniczuk 

(2001) denomina esse ―ctrl+c‖ e ―ctrl+v‖ de jornalismo transpositivo. Mielniczuk 

identifica outras duas etapas pelas quais o webjornalismo passou. A segunda fase foi 

possível graças ao desenvolvimento das tecnologias e é chamada de metáfora. Nela, 

começam a ser utilizados recursos como hipertexto, os fóruns de debates passam a se 

popularizar, mas a produção jornalística ainda consistia basicamente na cópia do que 

havia sido feito na versão impressa. A terceira e última fase destacada por Mielnickzuk 
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é o webjornalismo como conhecemos e utilizamos agora. Um jornalismo que explora 

todas as potencialidades que a internet e as plataformas digitais oferecem. 

Com o passar dos anos e o desenvolvimento de novas tecnologias, foi necessário 

repensar a forma como se produzia as notícias para internet. Viu-se que utilizar as 

mesmas técnicas aplicadas no jornalismo impresso não funcionava na internet e, a partir 

daí, o webjornalismo passou a ser lapidado e a adquirir técnicas próprias, mais atraentes 

ao leitor. Uma das principais características do webjornalismo é a hipertextualidade, que 

é a capacidade de conectar diversos textos através de links, tornando a prática do 

jornalismo de internet mais completa e contextualizada. O hipertexto se caracteriza pela 

leitura não-linear e pelo acesso instantâneo a uma infinidade de textos correlatos. Outra 

marca do webjornalismo é a interatividade. Sobre isso, Bardoel e Deuze (2000) afirmam 

que a notícia produzida para a web faz com que o leitor/usuário se sinta parte do 

processo. Isso porque existem várias maneiras de compartilhar suas opiniões a respeito 

do que foi disponibilizado. Os processos interativos são diversos, seja através de fóruns, 

troca de e-mails ou comentários, o webjornalismo é marcado pela interação do leitor 

com a notícia, principalmente devido à interligação com as redes sociais.  

A notícia produzida na internet também permite ao leitor uma customização. 

Essa característica consiste na possibilidade de selecionar um conteúdo diferenciado, de 

acordo com o gosto e perfil do leitor, priorizando o interesse individual.  Ela pode ser 

feita através da configuração de páginas de modo a atender seus interesses, obtendo 

acesso a informações atualizadas referentes aos temas escolhidos anteriormente, 

recebendo por e-mail notícias sobre assuntos indicados como de interesse etc. O 

webjornalismo também é marcado pela possibilidade de atualização contínua. Além da 

agilidade da publicação de notícias em tempo real, a internet permite a correção de 

textos que podem ter ido ao ar com algum equívoco de informação, ou a atualização no 

desdobramento de um evento já noticiado.  Mas o grande diferencial, e talvez a fórmula 

para o sucesso do webjornalismo, é a multimidialidade. A capacidade de agrupar 

diferentes formatos de informação em um mesmo espaço. Imagem, vídeo e som aliados 

em um só lugar, explorando os diversos sentidos da percepção humana e tornando o 

conteúdo mais atraente. Essas características são, ao mesmo tempo, as razões pelas 

quais o jornalismo online é tão potente. 
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A linguagem jornalística na Web 

 

A influência das novas tecnologias, da internet e da convergência de mídias nas 

técnicas redacionais levantam diversos argumentos a respeito da criação de uma 

linguagem ideal par ao jornalismo na web. A evolução do jornalismo sempre esteve 

diretamente ligada ao surgimento de novas tecnologias de comunicação e transmissão, 

ou seja, ao suporte técnico mais eficiente para a propagação de informação. Jornalismo 

impresso, radiojornalismo, telejornalismo, cada conceito tem sua técnica redacional 

específica e mão seria diferente com o webjornalismo. Porém, como é um tipo 

jornalístico relativamente novo e multiforme, ainda não existe uma técnica redacional 

finalizada para tal. Diversas perguntas são levantadas quando pensamos qual a melhor 

forma de texto para a web. A pirâmide invertida, a estrutura clássica do lead com as 

cinco perguntas básicas que o compõem são boas opções para a internet? O que, como, 

quando, onde e por que devem ser respondidos logo no primeiro parágrafo? Quais 

elementos do impresso serão úteis e quais devem ser descartados?  

Para Canavilhas (2001), a técnica da pirâmide invertida é essencial para o 

jornalismo impresso, onde há um limite de espaço predeterminado. O texto do 

jornalismo impresso fica à mercê do editor, que muitas. Em suma, a pirâmide deitada é 

uma técnica libertadora para utilizadores, mas também para jornalistas. Se o utilizador 

tem a possibilidade de navegar dentro da notícia, fazendo uma leitura pessoal, o 

jornalista tem ao seu dispor um conjunto de recursos estilísticos que, em conjunto com 

novos conteúdos multimídia, permitem reinventar o webjornalismo em cana nova 

notícia. (CANAVILHAS, 2006, p.16,) vezes precisa recortar a matéria e por isso a 

estrutura do lead e da pirâmide invertida é fundamental para que não se perca nenhuma 

informação relevante caso haja necessidade de corte. Segundo Canavilhas, na web o 

leitor não segue a tradicional leitura linear que é imposta no jornalismo impresso, pois a 

internet possibilita que ele conduza a própria leitura de forma individual e 

personalizada. 

A possibilidade de pular de um link para outro, rolar as páginas, dar ―cntrl+f‖ e 

procurar diretamente os termos do texto que mais interessam e navegar por fragmentos 

transforma a leitura em não linear. Segundo Barbosa (2001), o computador é um meio 

de comunicação cansativo, que apesar de ter um espaço infinito para texto, não prende o 
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leitor por muito tempo, pois cansa a vista e é de fácil distração. Por isso é necessário 

que o jornalista transforme a informação em não linear e utilize todos os recursos 

audiovisuais e hiperlinks para que o leitor se mantenha interessado no texto. 

Para Canavilhas, o jornalista do impresso se baseia em diversos recursos 

estilísticos para alcançar seu objetivo, enquanto o webjornalista foca principalmente na 

estrutura na notícia. Ou seja, o jornalista adapta a notícia de acordo com o meio em que 

ela será publicada. Mas é preciso ter cuidado com o uso dos recursos midiáticos da 

internet. Não basta juntar o texto a todos os elementos disponíveis sem pensar em uma 

estrutura que se complemente. Do contrário pode acontecer algo muito comum quando 

tratamos da utilização desses recursos: a redundância. O que acontece muitas vezes é 

que ao invés de enriquecer a matéria, esses recursos tornam-se repetitivos, pois não 

apresentam um conteúdo novo e diferente do que está no texto. Além disso, o uso 

excessivo de recursos pode causar ruídos e dificultar a decodificação por parte do 

receptor, como afirma Canavilhas. Já para Nunes (2005), a pirâmide invertida tem o seu 

valor na estrutura do texto online. O webjornalismo deve ser adaptado às exigências do 

público, que cada vez mais cobra objetividade. 

 

A prática do Jornalismo Cultural 

 

Usaremos aqui o conceito genérico de cultura, entendendo-a como a matriz das 

diversas manifestações artísticas consolidadas (literatura, música, cinema, artes 

plásticas, cênicas etc.) e jornalismo cultural como a produção de conteúdo jornalístico 

dedicada à cultura. Portanto podemos dizer que o jornalismo geek é uma vertente do 

jornalismo cultural, pois se dedica a fazer conteúdo noticioso sobre as manifestações 

culturais e produtos de entretenimento. Sendo assim, para compreender o objeto de 

estudo deste trabalho em sua totalidade é preciso, também, debruçar-se sobre o que é o 

jornalismo cultural. Seja em cadernos semanais ou revistas especializadas, esse tipo de 

jornalismo serve muitas vezes como vitrine dos produtos culturais, estando, de diversas 

maneiras, atrelado a indústria cultural. Comumente ele é pautado por eventos pré-

estabelecidos, como lançamentos de livros, coberturas de eventos e semelhantes. É por 

isso que uma das preocupações do jornalista cultural é não fazer um texto que pareça 

publicitário. 
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O jornalista atua como mediador das produções culturais oferecendo 

perspectivas sobre o assunto. No caso do nosso jornalismo geek, ele se atém a 

quadrinhos, filmes, séries, games e assuntos próximos a estes. Segundo o jornalista 

Arthur Dapieve (2008), por se tratar de um nicho jornalístico específico, é preciso um 

profissional específico. Não basta uma formação acadêmica, mas um envolvimento e 

interesse profundo pelo que irá escrever. Como eles são genuinamente fãs dos produtos 

que escrevem, fazem-no com propriedade e conhecimento de causa. 

Um dos problemas que o jornalismo cultural das mídias tradicionais vem 

enfrentando também é a mesmice dos textos e a forma como as pautas costumam ser 

trabalhadas. Isso porque um espaço que costumava ser de experimentação e liberdade 

de produção está cada vez mais à mercê dos releases prontos. Nos diversos grupos de 

comunicação, principalmente no jornalismo impresso, vê-se mais do mesmo. Dapieve 

vai dizer que isso acontece por três motivos: A sofisticação da divulgação das 

assessorias e suas versões pré-editadas e a competição entre outros cadernos culturais, 

ou seja, o medo do furo. O jornalismo cultural, por si só, traz uma liberdade para criar e 

isso acarreta na exigência de criatividade. Nesse processo, o jornalista tem espaço para 

levar o tradicional lead para o sub-lead, a fim de deixar o texto mais charmoso e atrativo 

e fazer outras mudanças que fujam um pouco do tradicional. Na internet, há ainda mais 

espaço para experimentação e o leitor, quando acessa esses canais, já espera algo que, 

além de informativo, seja divertido e ousado. 

Ballerini (2015) afirma que com o advento da internet houve uma mudança no 

perfil do leitor. Para ele, nem mesmo o surgimento do rádio e do cinema, no final do 

século 19, e posteriormente da televisão, no século 20, estremeceu tanto o jornalismo 

cultural quanto o advento da internet. 

 
Durante cinco séculos, o jornalismo cultural pôde se desenvolver sob 

um mosaico midiático rentável, que garantia certa estabilidade 

financeira, uniformidade do fluxo de comunicação e, por que não 

dizer, uma previsibilidade da formação dos discursos acerca dos 

produtos culturais. Mas eis que a internet vem para ―bagunçar‖ a 

comunicação humana em escala global. (BALLERINI, 2015) 

 

Inicialmente, além das mínimas seções de cultura dos grandes jornais, outras 

pessoas passaram a escrever sobre o tema através de blogs. Apesar de não serem 

considerados por todos como veículos jornalísticos, a indústria cultural, percebendo o 
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potencial de alcance, passou a aliar-se cada vez mais buscando maior expansão e 

consolidação de seus produtos. Empresas cujo mercado é o cultural, como editoras, 

produtoras etc., passaram a buscar cada vez mais parcerias com blogs e sites dedicados 

a fazer resenhas e críticas de produtos culturais. Esses blogs se especializaram e se 

profissionalizaram cada vez mais, até se tornarem referência no mercado. Apesar de já 

existirem revistas e jornais especializados em cultura, a possibilidade de convergência 

entre todas as mídias explica o porquê do crescimento e da valorização do jornalismo 

cultural na internet. 

 

 A Cultura Nerd 

 

Se entendemos que cultura é um conjunto de manifestações artísticas de 

determinado grupo ou tribo, temos por cultura nerd/geek os filmes de super-heróis e 

ficção científica, as séries de quadrinhos, os livros de mitologia e tudo o mais que 

pertença ao público nerd. E foi entre as décadas de 1970 a 1990, com o surgimento das 

grandes mídias que a cultura nerd expandiu-se. Criou-se até o Dia do Orgulho Nerd, 

pois neste dia (25 de maio de 1997) acontecia a estreia de Star Wars.  

Mas é inegável que o boom dessa cultura aconteceu em 2008 com o lançamento 

do filme ―Homem de Ferro‖, do estúdio norte-americano de televisão e de cinema 

Marvel Studios. O longa não foi o primeiro filme de super-heróis, mas foi o que deu 

início ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) onde todas as histórias com o 

selo "Marvel são interligadas. O sucesso de bilheteria do filme, foi o pontapé inicial 

para que todas as pessoas, geeks ou não, passassem a se interessar por esse tipo de 

produção. 

Apesar de ter sido popularizada pelos filmes de heróis e adaptações das histórias 

em quadrinho da Marvel e da DC Comics, e pelos reboots de Star Wars e Star Trek, não 

é só disso que a cultura nerd é feita. Fazem parte dessa cultura os animes e mangás, os 

games, o interesse por tecnologia. 

É possível notar cada vez mais exemplos de manifestações da cultura nerd no 

Brasil. Existem inúmeros sites na internet brasileira dedicados a cultura nerd, muitos 

deles gerando conteúdo original. Os eventos aqui no Brasil também são bem populares. 

O mais famoso deles e o mais completo é a Comic-Con Experience, derivado da ―San 
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Diego Comic-Com‖ que acontece em nos EUA. Esse evento foi trazido para o Brasil 

pelo site Omelete, um dos objetos de estudo do presente artigo que será analisado mais a 

diante. 

 

UM ESTUDO SOBRE UM DOS MAIORES PORTAIS GEEK DO BRASIL 

Conhecendo o Omelete  

O site Omelete foi criado em 22 de junho de 2000 pelo designer gráfico Érico 

Borgo, pelo publicitário Marcelo Forlani e pelo jornalista Marcelo Hessel. A ideia de 

criar um site com o conteúdo, inicialmente, voltado para o mundo dos quadrinhos surgiu 

quando Borgo trabalhava em uma agência que estava à procura de um business 

lucrativo. Era o auge da internet e a tendência era criar sites, sendo assim, o objetivo 

inicial era criar um empreendimento que pudesse ser vendido futuramente. Logo no 

início do projeto perceberam que além de quadrinhos era necessário falar de séries, 

cinema, games e todos os outros assuntos que abrangiam a cultura pop. Quando o site 

foi ao ar, a bolha da internet explodiu levando diversas empresas de conteúdo digital, 

porém os três amigos já estavam fissurados com o projeto e resolveram levar à diante. O 

site cresceu de forma exponencial nos últimos anos. Em uma entrevista ao programa 

Agora é Tarde, da ‗TV Band, em maio de 2013, os criadores revelaram que recebiam 

cerca de 2,8 milhões de acessos por mês. 

E o que começou apenas como um site sobre quadrinhos hoje é o Omelete 

Group, um forte grupo de mídia e maior holding de negócios da América Latina focado 

em Cultura Pop nos temas de cinema, séries de TV, games, comics, música etc. O grupo 

possui cerca de 200 funcionários e foi responsável por trazer a Comic-Con (maior 

evento nerd/geek do mundo) para o Brasil. Também são donos da Loja Mundo Geek; 

segunda maior loja online do país focada em produtos exclusivos para fãs; e da Omelete 

Box, serviço de assinatura no estilo caixa surpresa com produtos geeks oficiais e 

licenciados.  

O portal de notícias do Omelete possui sete editorias principais: Filmes, séries de 

TV, Games, HQs e Livros, Música, Vídeos e Esports. Dentro dessas editorias temos 

seções que se expandem para coisas específicas dentro da editoria principal. As seções 
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de notícia, crítica, artigos e listas se repetem em todas as editorias e são o principal 

material jornalístico do portal.  

 

Gêneros jornalísticos nos portais de notícia geek.  

 

Para analisar os gêneros jornalísticos dos portais de notícia geek usarei como 

referência o livro Gêneros Jornalísticos no Brasil (Ed. Metodista, 2010). A partir dele 

podemos identificar dois principais gêneros utilizados: O informativo e o opinativo (ou 

comentário). A notícia é a matéria prima do jornalismo, e entendemos por notícia 

informações que trazem algo novo a respeito de um determinado assunto. Nos portais de 

notícia geek, como característica natural da internet, são divulgadas novas informações 

há todo momento sobre as editorias que o compõem. A cada minuto surgem 

informações sobre contratações de atores e roteirista de filmes, confirmação de 

sequências, crossovers entre séries, lançamento de músicas. Tudo isso é pauta para 

notícia. As entrevistas também são um gênero importante dentro do trabalho desses 

sites. Os entrevistados geralmente são personalidades do universo geek e cultural. 

Diretores, produtores, quadrinistas, roteiristas, escritores, desenvolvedores de jogos, 

competidores de e-Sports e similares.  

Ainda seguindo o modelo de classificação proposto por Chaparro, falaremos 

Figura 1. Atual layout do site Omelete. De acordo com Thiago Romariz (head de conteúdo do Omelete), 

a ideia do site é oferecer informação de forma clara. [23/05/2019] 
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agora da espécie narrativa do gênero comentário, ou opinativo, que também tem 

destaque importante nos portais de notícia geek já que engloba os tipos artigo, crônica, 

críticas e coluna. E por ser uma especialização do jornalismo cultural, o jornalismo geek 

trabalha com muito o gênero comentário, fazendo resenhas e críticas de filmes, livros e 

jogos. As principais produções culturais são descritas minuciosamente, resumidas, 

analisadas e, então, recebem um conceito de valor. E com base nessas críticas os fãs e 

leitores tomam referências que os ajudam a decidir se assistem ou adquirem 

determinado produto. Como os profissionais desses portais recebem convites para pré-

estreias e têm acesso a muito conteúdo antes da divulgação e circulação para o público 

em geral, as resenhas ajudam os leitores a saciarem a curiosidade dos lançamentos, pois 

como já foi afirmado neste trabalho, os nerds em geeks são ávidos por informações 

sobre os assuntos que têm interesse. No Omelete as críticas são avaliadas por 

quantidade de ovos, fazendo uma referência ao nome do site. Os ovos vão de 1 a 5 e os 

leitores sempre interagem nos comentários dando o seu parecer sobre a crítica e suas 

próprias experiências. O gênero comentário também é visto nos programas do 

YouTube, onde os canais comentam trailers e fazem, geralmente, uma mesa redonda 

onde especulam as possibilidades que o filme traz a partir do que foi lançado até o 

momento. Sempre que um trailer é lançado ou é divulgada alguma imagem oficial do 

produto os leitores/inscritos dos canais, esperam os comentários a fim de descobrirem 

coisas novas, easter-eggs (referências escondidas), formularem teorias e coisas do tipo. 

No Omelete esses comentários são feitos geralmente no OmeleteTV ao vivo. 

No livro Gêneros Jornalísticos no Brasil, ainda temos o esquema proposto por 

Martinez Albertos (p.89) as classificações para reportagens. Nos portais de notícia geek 

podemos identificar dois tipos. O primeiro é catalogado por Albertos como informativo 

nível 1 onde se encontra o gênero da reportagem objetiva, cujo modo de escrita é a 

narração e descrição dos fatos. E encontramos esse tipo de reportagem na cobertura de 

diversos eventos no universo nerd.  

As reportagens geralmente são feitas via Youtube ou live no Facebook, e os 

canais basicamente adquirirem informações sobre determinado assunto ou 

acontecimento, entrevistam pessoas, fazem os chamados ―povos fala‖, transformando o 

conteúdo em noticiário. Alguns exemplos desses eventos são o Oscar, a E3 (convenção 

de games), a Bienal do Livro e a Comic-Con Exprerience (CCXP. Equipes de 
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reportagem dos diversos sites de cultura nerd enviaram seus representantes, 

personalidades do mundo pop e nerd vieram ao Brasil para conceder entrevistas e a 

cobertura está sendo massiva. 

Outro tipo de reportagem encontrada nesses sites está no estilo informativo nível 

dois e cuja atitude é interpretar e analisar. A reportagem interpretativa expõe fatos e 

razões na sua construção e não apenas relata um acontecimento. Mais uma vez temos o 

Youtube como plataforma para o Omelete. O jornalismo geek também é marcado pelo 

gênero utilitário, mais precisamente um utilitário de serviços. Segundo Tyciane Viana 

Vaz (p.125), o gênero utilitário tem como propósito principal orientar o receptor com 

informações úteis que ajudam o leitor em momentos específicos. É o jornalismo de 

serviços, que dentro do contexto universo geek/nerd, é feito través dos calendários de 

lançamentos de filmes e séries, informações sobre cinemas e preços de ingresso, valores 

de livros, promoções de empresas, sorteios e concursos culturais, divulgação de eventos 

e tudo que faz parte do calendário cultural.  

 

Canal Omeleteve - o YouTube substituindo a TV  

 

O canal do Omelete no YouTube, chamado Omeleteve, foi criado em dezembro 

de 2007. Com, atualmente, 2.358.365 de inscritos e 562.237.858 views, o vídeo mais 

assistido do canal tem 3.069.502 de visualizações. Os seus programas são: OmeleTV, de 

segunda a quinta, lives (programas ao vivo) terça e sexta, Hyperdrive (resumo das 

notícias mais importantes), de segunda a sexta, e o Omelista (listas de itens sobre 

determinado assunto do mundo pop/geek), aos sábados. Encontrar um canal 

especializado nos assuntos que mais interessam com um número reduzido de anúncios, 

podendo pausar a hora que quiser. voltar, ver e rever, comentar o conteúdo, sugerir 

pautas e estar mais próximo dos ―apresentadores‖ e produtores de conteúdo, o seja, as 

celebridades do YouTube, são possibilidades que a TV ainda não proporciona e que dão 

vantagem à plataforma. 

Encontrar um canal especializado nos assuntos que mais interessam com um 

número reduzido de anúncios, podendo pausar a hora que quiser. voltar, ver e rever, 

comentar o conteúdo, sugerir pautas e estar mais próximo dos ―apresentadores‖ e 

produtores de conteúdo, o seja, as celebridades do YouTube, são possibilidades que a 
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TV ainda não proporciona e que dão vantagem à plataforma. A maior diversidade de 

conteúdo, o maior acesso à internet e a tecnologia, as SmarTVs entre outros fatores têm 

contribuído para que principalmente os jovens substituam a TV pelo YouTube e outros 

serviços de streaming.  

 

Jornalismo participativo e redes sociais como amplificadoras de conteúdo   

 

O Facebook, Twitter e demais redes sociais são fundamentais para a 

amplificação e divulgação de conteúdo, afinal grande parte dos brasileiros está 

diariamente conectado. No ano passado, o Facebook divulgou os números de acesso e 

89 milhões de brasileiros se conectam na rede social através de dispositivos móveis, ou 

seja, 8 em cada 9 brasileiros. Tendo isso em mente podemos compreender como as 

redes sociais podem ajudar na divulgação de matérias. Hoje em dia todos os jornais 

possuem uma página no Facebook e utilizam o perfil como forma de atrair leitores para 

lerem o jornal, já que eles passam a maior parte do tempo da plataforma. 

Por jornalismo participativo aqui falo sobre a possibilidade de os leitores 

comentarem nas matérias divulgadas, compartilharem em seus perfis e com amigos 

através de mensagens privadas via Messenger ou Whatsapp. Ao divulgar o conteúdo nas 

redes sociais, seja Facebook, Twitter, Instagram ou qualquer outra, esses portais 

aumentam o número de visitas recebidas e de cliques. Prova disso está nos gráficos a 

Figura 2. Marcelo Hessel, Marcelo Forlani e Érico Borgo em vídeo relembrando os melhores 

momentos dos 10 Anos de OmeleTV. Fonte: YouTube (2018) 
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seguir que mostram que a maioria dos visitantes desses dois sites são redirecionados 

pelo Facebook.  

Outra possibilidade dos portais de notícia dedicados a cultura nerd é a chance de 

os leitores sugerirem pautas para o site. Como o contato é mais direto, muitas vezes os 

apresentadores e produtores de conteúdo pedem que os curtidores comentem pautas que 

gostariam de ver nos próximos programas. Além disso, eles pedem opinião sobre os 

assuntos abordados e comumente respondem os comentários na medida em que isso é 

possível. Essa troca permite uma aproximação maior com o público e contribui para a 

fidelização dele, que se sente agente do processo de produção. 

 

Porque o jornalismo geek funciona?  

  

A cultura nerd hoje é o principal símbolo da cultura pop, e podemos entender 

por cultura pop um conjunto de obras e comportamentos derivados das obras de uma 

indústria cultural. Essas obras são destinadas ao grande público, em nível global. 

Adorno vai dizer que a indústria cultural tem o objetivo de atender aos mais 

variados tipos de produtos, moldados para se ajustar a cada classe ou grupo social para 

que ninguém deixe de ser atendido, afim de que a predominância seja garantida. Dessa 

forma a cultura nerd se expande e conquista novos fãs, ávidos por consumir informação 

sobre esse universo. Então, esses portais surgem para atender essa demanda que é cada 

vez mais crescente. 

O jornalismo nerd/geek é um processo que não pode ser desconectado do 

consumo, diferente do jornalismo tradicional, que precisa manter-se distante das 

grandes instituições e do mercado. Isso porque, para ser nerd e geek você precisa 

consumir o que o mercado e as grandes empresas midiáticas te oferecem. Surge, com 

esses portais, um novo jornalismo cultural, que atende as necessidades do fandom cada 

vez mais exigente e ansioso para consumir produtos, serviços e informação. Percebeu-se 

nesse nicho um tipo de consumidor que tem como estilo de vida, identificação e 

pertencimento geek, que está apenas em busca de conteúdo. Um público 

leitor/consumidor que quer ler, ouvir, vestir e comprar tudo que esteja relacionado a este 

universo. E aproveitando esse desejo é que os próprios portais de notícia possuem suas 

lojas especializadas no público nerd e vendem produtos personalizados de decoração, 
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vestimenta e acessórios.  

O outro fator contribuinte para o êxito do jornalismo geek está na parceria com 

as grandes empresas produtoras. Esses sites possuem um relacionamento estreito com as 

empresas provedoras. Marvel, DC Comics, Warner Chanel, ABC e tantos outros 

apostam nesses portais para divulgar seus produtos. Para isso eles enviam boxes de 

filmes, lembrancinhas personalizadas, convidam esses repórteres para eventos 

exclusivos e tantas outras táticas. Esse tipo de relacionamento nunca seria aceito numa 

redação de jornal tradicional, pois poderia pôr em risco a ―isenção‖ do trabalho e 

poderia ser visto com maus olhos pelo público leitor. Dapieve (2007) ressalta que o 

jornalista cultural ―comum‖ precisa ter cuidado com a promiscuidade do trabalho ao 

receber pautas através de livros, discos, ingressos gratuitos e outras ―lembrancinhas e 

produtos‖. No geral entende-se que estes ―presentes‖ enviados ao jornalista pelas 

assessorias, quebram a ética jornalística, pois a doação de benefícios materiais pode 

suscitar num pedido implícito de benefícios, ou seja, mais exposição e publicidade 

positiva para o produto. 

Mas porque isso não é um problema para os jornalistas e leitores geeks? 

Primeiro precisamos entender que o jornalista/repórter dos sites de notícia voltados para 

a cultura nerd e geek são, além de tudo, fãs. Foi por serem fãs que decidiram entrar 

nesse mercado. O nerd é, antes de tudo, crítico constante do que consome.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma discussão pertinente a respeito do jornalismo geek/nerd é porque ele se 

configura jornalismo e não apenas comunicação, pura e simplesmente. Porém, ao 

analisarmos as produções desses portais vemos que, apesar de não ser única e 

exclusivamente jornalístico eles fazem sim jornalismo. E não apenas o jornalismo 

opinativo, como era de se esperar, já que se trata de uma vertente do jornalismo cultural. 

Ao acessarmos o site Omelete e seu canal no YouTube podemos verificar que além da 

produção de resenhas, críticas e artigos, que configuram o jornalismo opinativo, existe a 

elaboração de notícias e reportagens. Mesmo que pautadas pelo universo geek, toda a 

estrutura, abordagem e como as pautas são desenvolvidas carregam resquícios do 

jornalismo propriamente dito. E apesar de ir na contramão do jornalismo enquanto 
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função social, o jornalismo geek tem se provado efetivamente jornalístico, não se 

resumindo apenas a opinião e ao calendário cultural geek. Muito pelo contrário, esses 

portais aproveitam o universo infinito e amplo que é o geek/nerd para trabalhar com 

pautas cada vez mais criativas e que se interligam com as discussões da atualidade. Por 

isso vemos diversas notícias e reportagens onde se abordam feminismo, direito das 

minorias, política, entre outros assuntos, dentro do próprio conteúdo nerd e geek. 

Essa comunicação alternativa, que nunca teve espaço nos grandes veículos de 

mídia, encontrou seu lugar nos meios digitais, crescendo silenciosamente até fazer algo 

surpreendente: Fidelizar a geração mais velha, de pais e avós fãs de um tempo onde era 

vergonhoso admitir ser nerd/geek, e conquistar uma nova geração de crianças, jovens e 

adolescentes dispostos a se relacionar num espaço democrático. O velho jornalismo, até 

hoje, está numa luta constante para encontrar esse equilíbrio. O jornalismo geek também 

conquistou profissionais que perceberam que era possível aliar sua profissão de 

jornalista com seu interesse pela cultura nerd. Eles podem ser jornalistas e nerds ao 

mesmo tempo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CANAVILHAS, João Messias. Considerações gerais sobre jornalismo na web. 2006. 

Disponível em: < http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornal.pdf  

 

ADORNO, Theorodor, W. Indústria Cultural e Sociedade. Editora Paz e Terra, 4ª 

Edição, 2007. 

 

BARDOEL, Jo & DEUZE, Mark. (1999) Network Journalism. Disponível em: 

http://home.pscw.uva.nl/deuze/publ9.htm. 

 

BALLERINI, Franthiesco. Jornalismo Cultural No Século 21. Summus Editorial, 

2015. 

 

BORGO, Érico. Foras de Série. YouTube, 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixf9kImYoCQ&t=326s&list=PL19vaEtsTXjysPnW

i tl2lFmckrFfqb5-4&index=1 

 

BORGO, ÉRICO; FORLANI, Marcelo; HESSEL, Marcelo. Agora é tarde. Band, 

2013. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dz1SrPtFRA&list=PL19vaEtsTXjysPnWitl2lFmckr

Ffqb5-4&index=2 

 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornal.pdf
http://home.pscw.uva.nl/deuze/publ9.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ixf9kImYoCQ&t=326s&list=PL19vaEtsTXjysPnWi+tl2lFmckrFfqb5-4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ixf9kImYoCQ&t=326s&list=PL19vaEtsTXjysPnWi+tl2lFmckrFfqb5-4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ixf9kImYoCQ&t=326s&list=PL19vaEtsTXjysPnWi+tl2lFmckrFfqb5-4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ixf9kImYoCQ&t=326s&list=PL19vaEtsTXjysPnWi+tl2lFmckrFfqb5-4&index=1


VIII Semana Acadêmica de Comunicação (SEACOM): Jornalismo, ética e 

responsabilidade social da Universidade Federal do Acre - UFAC  

03 a 07 de junho de 2019, Rio Branco - AC  

 

 

323 
 

DAPIEVE, Arthur. Jornalismo Cultural. In: CALDAS, Álvaro. Deu no jornal. Editora 

Loyola, 3ª edição. Pág. 94-112. 

 

MIELNICZUK, Luciana. Características e implicações do jornalismo na Web. 

Disponível em: 

http://www.facom.ufba.br/jol/pdf/2001_mielniczuk_caracteristicasimplicacoes.pdf  

 

NUNES, Ricardo. Processos de Construção. 2004. Disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/nunes-ricardo-processos-de-construcao.pdf  

http://www.facom.ufba.br/jol/pdf/2001_mielniczuk_caracteristicasimplicacoes.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/nunes-ricardo-processos-de-construcao.pdf

