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Apresentação

Este livro nasce de um evento – o I Colóquio Giro: Mídia e Intera-
ções Sociais –, mas não está composto, especificamente, por suas memó-
rias e apresentações. Alguns dos capítulos apresentados partem das 
comunicações realizadas, outros inauguram reflexões que surgiram dos 
dias de encontro ou materializam perspectivas que acompanham seus 
autores em pesquisas e reflexões de uma trajetória mais ampla. Assim, o 
conjunto dos textos, todos eles inéditos, revelam-se como contribuições 
teóricas e analíticas a partir do espírito “sintetizado” pelo título do livro: 
Mídia, tempo e interações sociais: conceitos em circulação. Foi esse o mote 
que condensou a reunião dos capítulos, influenciando sua produção e a 
própria organização desta coletânea. 

 O Colóquio, realizado de 28 a 30 de novembro de 2018, no Insti-
tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP), foi, então, um momento de diálogo e interlocução, 
premissas da articulação deste livro. Esse encontro, para além de um 
instante de troca acadêmica, foi marcado por uma reunião de afetos 
e por um espírito comemorativo, celebrando os cinco anos do Giro – 
Grupo de Pesquisa em Mídia e Interações Sociais (CNPq/UFOP). O 
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grupo surgiu em 2013, a partir de uma amizade nascente que já trazia 
sinais de diálogo e parceria. Uma parte de nós – Denise Prado e Frede-
rico Tavares – estávamos começando nossa trajetória na UFOP e víamos 
já naquele momento que nossos caminhos se entrecruzavam: ambos 
havíamos participado, em épocas distintas, do Grupo de Pesquisa em 
Imagem e Sociabilidade (Gris), da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), e tínhamos iniciado nossa trajetória acadêmica no Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação, nessa mesma instituição. 

Encontrando-nos na UFOP, sentimos a necessidade de criar um espaço 
“formal” para dialogarmos, trocar nossas experiências de pesquisa e, 
principalmente, abrir uma janela de partilha com nossos colegas, nossos 
alunos e alunas a fim de lutar por uma Universidade cada vez mais forta-
lecida pela Pesquisa e pelo desenvolvimento científico, estando estes na 
companhia do Ensino, da Extensão e da comunidade acadêmica e educa-
cional mais ampla. Construir um espaço de pesquisa e interlocução era 
uma necessidade nossa, mas também um desejo de oferecer um lugar de 
acolhida e reflexão, tal como havíamos vivido durante nossa formação 
no Gris. Essa experiência de pesquisa nos assinalava a importância de 
construirmos um lugar coletivo de investigação, reflexão e debates sobre 
o mundo social e suas questões. Além disso, nos oferecia uma dupla 
oportunidade: 1) pesquisar sobre comunicação a partir de um “jovem” 
curso de graduação em Jornalismo1, como o da UFOP, ampliando o 
escopo de objetos de estudos entre professores(as) e alunos(as); 2) cons-
truir um caminho singular de pesquisa, uma “tradição institucional” de 
reflexão que, ao mesmo tempo, reverberasse uma origem de formação 
em comum de seus pesquisadores fundadores, mas também apontasse 
para uma singularidade a partir do Grupo criado, somando-se a ela os 
percursos dos demais integrantes. 

Guiados por essa intenção e desafio, começamos a pensar os objetos e 
as abordagens que nos tocavam, que nos davam suporte para tratarmos 
de nossos temas de pesquisa, mas, principalmente, que nos permitiam 

1. O curso de Jornalismo da UFOP foi criado em 2008, no contexto de expansão do ensino 
superior no Brasil, a partir do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni), durante o segundo governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
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avançar para além de onde nos encontrávamos: queríamos forjar um 
terreno convergente de investigação e problematização da vida social no 
qual pudéssemos amadurecer nossas reflexões e dar a elas um contorno 
coletivo e próprio. A partir disso, mais do que conceitos e autores coinci-
dentes, percebemos que estávamos interessados em uma reflexão sobre 
a mídia em suas mais diversas figurações na sociedade.  Para além das 
tecnicidades e materialidades que a envolvem, queríamos compreender 
aquilo que a torna possível e viva: as interações sociais e seus contextos. 

A articulação entre mídia e interações sociais nos parecia revelar 
o núcleo de nossas preocupações: mais do que observar algum destes 
âmbitos em si, queríamos vê-los tocando-se e afetando-se mutuamente. 
Nosso interesse era por aquilo que circulava entre esses dois conceitos e 
fenômenos, remodelando-os. Daí nos veio a imagem de um Giro, uma 
dança, um eterno entrecruzar-se e afetar-se, capaz de produzir gestos 
alternados, sequenciados e, simultaneamente, sempre criativos, inven-
tivos, complexos, engendrando novos ritmos, intermitências e durações, 
movendo o ar, a terra e as energias ao redor.  

Tal como numa ciranda, com as mãos entrelaçadas, na qual todos e 
todas se misturam e ocupam o mesmo espaço e papel, igualmente, com 
corpos e panos, levantam poeiras e risos. O vento atravessa as pernas, 
percorre caminhos e rodeia os campos, circula um sopro fresco no fim 
das tardes até encontrar as noites serenadas que, num ciclo do relógio, 
inaugura a manhã. Colocando em movimento sujeitos, tempos, afetos 
e durações, os giros embalam o fluir da vida. Na sua vitalidade, o giro 
traz a potência do movimento que se atualiza, se renova, transforma 
e cria, do laço coletivo, forças para mover-se e pôr em movimento o 
mundo. Há, num giro, múltiplas possibilidades e formas de se tocar e 
fazer circular saberes, sentidos e sensibilidades – e era essa imagem que 
nos representava.

A partir daí, fundamos, em agosto de 2013, o Giro – Grupo de 
Pesquisa em Mídia e Interações Sociais, e criamos duas linhas de 
pesquisa, afinadas às nossas trajetórias como pesquisadores e à proposta 
do Grupo: Comunicação e Culturas midiáticas (refletindo sobre o atra-
vessamento do midiático nas práticas culturais, compreendendo a mídia 
como instituição que age tanto nas dinâmicas microssociais quanto nas 
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relações midiatizadas mais amplas) e Editoração e Sociabilidade (que 
busca refletir sobre as dinâmicas envolvidas na constituição de processos 
editoriais e jornalísticos e suas complexas inserções no âmbito social). 
A ementa original, que vem orientando os estudos do Giro, está assim 
definida:

O GIRO – Grupo de Pesquisa em Mídia e Interações Sociais tem como 
eixo compreender a presença da mídia na sociedade contemporânea e 
seu entrelaçamento às interações sociais, configurando processos de 
produção, recepção e circulação de sentidos na sociedade. Tal foco 
encaminha um olhar sobre os sujeitos, cujas interações correspon-
dem a práticas constituintes da vida social segundo contextos sócio-
-históricos marcados por negociações e conflitos. Essa concepção 
alia-se a um entendimento alargado da mídia, para além dos meios 
de comunicação tradicionais, em suas dimensões técnica e institu-
cionais, observando as modulações culturais por ela engendradas em 
tensão com questões de ordem ética, estética e política. Privilegia-se 
a visada sobre processos cotidianos de mútua afetação acionados nas 
relações existentes entre os sujeitos e as diversas materialidades midi-
áticas. As pesquisas desenvolvidas orientam-se pela problematização 
e análise dos formatos que a mídia constrói e que acionam processos 
comunicativos singulares, tangenciados por distintos públicos2.

Do desafio de colocar a proposta em prática, iniciamos as atividades 
com a participação de orientandos e orientandas de Iniciação Científica 
e Trabalhos de Conclusão de Curso – seremos sempre gratos por termos 
partilhado essa história inaugural com Bianca Cobra, Filipe Monteiro, 
Isadora Ribeiro, Janine Reis, Lívia Monteiro e Thais Medeiros. No início, 
optamos por afinar nossa fala, trabalhar temas centrais para nossos 
estudos e estabelecermos um terreno comum. Foi assim que iniciamos as 
primeiras reuniões, discutindo os conceitos de interação, comunicação, 
circulação, representações sociais, ideologia, discurso e dispositivo3.

Enquanto amadurecíamos nossas questões, nos engajamos num 
projeto coletivo maior, crucial para o fortalecimento de nossa área de 

2. Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/38715#repercussao Acesso em: 
10 Out. 2020.

3. Outros detalhes sobre o histórico do Giro, reuniões, publicações, projetos e demais 
informações estão disponíveis no site do Grupo: http://www.giro.ufop.br 
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estudos na UFOP: a proposta de criação do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação (PPGCOM). Esse momento de empenho e dedicação 
fortaleceu as relações entre os pesquisadores de todo o Departamento 
de Jornalismo e esse investimento logo deu frutos: o PPG foi aprovado 
pela Capes em dezembro de 2014 e teve a sua primeira turma no ano 
seguinte.

Tocados pela presença dos mestrandos e mestrandas, fomos esti-
mulados a pensar diferentes projetos, acolher novos objetos e ampliar 
o nosso espaço de debate: o Giro se firmava como ambiente de escuta 
e de intercâmbio, um lugar para pensar e colaborar com as pesquisas 
em desenvolvimento. Desse conjunto de circunstâncias, duas questões 
conceituais importantes também passaram a habitar o fundo de nossas 
discussões. 

Uma primeira, relacionada ao próprio nome do Grupo, refere-se, 
dentro das ciências em geral, mas principalmente a partir das Ciências 
Humanas e Sociais, a uma preocupação a respeito dos “giros epistemo-
lógicos”. Cada vez mais, nesse viés, fomos alimentando nossas discus-
sões em sintonia com revisões e atualizações teórico-metodológicas 
de distintas áreas do saber, que abrissem nossas perspectivas para a 
complexificação dos problemas de pesquisa construídos. 

Uma segunda questão, relacionada à criação do PPGCOM da UFOP, 
foi a presença de estudos que tinham o tempo como problemática prin-
cipal, bem como outras temáticas afins ao escopo de interesse do novo 
Programa. O diálogo com a Área de Concentração do PPG (Comuni-
cação e Temporalidades) e suas respectivas Linhas de Pesquisa (Práticas 
comunicacionais e tempo social; Interações e emergências da comuni-
cação) estreitaram os laços de tais temas com os projetos de pesquisa 
dos(as) docentes e, consequentemente, dos(as) discentes do curso de 
Mestrado. 

A junção dessas duas perspectivas aos primeiros movimentos de 
pesquisa iniciados a partir da criação do Giro, além do fortalecimento 
institucional e conceitual, permitiu que o Grupo caminhasse para uma 
composição mais ampliada e contínua, com novos(as) pesquisadores(as) 
e a inserção em redes interinstitucionais de pesquisa. 
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Em 2016, ocorreu a entrada da professora Michele Tavares no 
Departamento de Jornalismo da UFOP. Também egressa do Gris e do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG, a professora 
encontrou no Giro um lugar de afeto, interlocução e proximidade para 
compartilhar inquietações e experiências de pesquisa, juntamente com 
os(as) orientandos(as) de Iniciação Científica, que foram agregados(as) 
ao Grupo. Constituímos, a partir daí, um núcleo de docentes que 
consolidou o Giro e passou a desenvolver projetos em comum e, deste 
rico diálogo, nasceram produções conjuntas. Neste ritmo, retomamos 
contatos, expandimos parcerias e fomos convidados a integrar duas 
grandes redes de pesquisadores brasileiros: a “Rede Historicidade dos 
Processos Comunicacionais”4 (em 2017)5 e a “Rede Interinstitucional 

4. A Rede de Pesquisa “Historicidades dos Processos Comunicacionais” reúne Grupos de 
Pesquisa brasileiros dedicados ao “estudo do tempo como categoria para compreensão 
dos fenômenos e produtos da Comunicação”. Integram a Rede Grupos de Pesquisa de 12 
Programas de Pós-Graduação em Comunicação no Brasil (Universidade Federal da Bahia, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 
Federal do Recôncavo Baiano, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal 
do Piauí e Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Pelotas, Universidade de São 
Paulo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Uberlândia e 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro). A liderança da Rede está composta 
pelos Grupos: “Núcleo de Estudos Tramas Comunicacionais: Narrativa e Experiência” 
(UFMG), “Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação - 
TRACC” (UFBA), e “MEMENTO: Mídia, Memória e Temporalidades” (UFRJ).

5. Neste mesmo ano, entre os dias 17 a 19 de maio, o Giro organizou o V Encontro da Rede 
de Pesquisa “Historicidades dos Processos Comunicacionais”, com apoio do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da UFOP e fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa 
de Minas Gerais - Fapemig (Edital Nº 421/2017 - Eventos - Organização de Eventos - 1º 
Entrada). O evento ocorreu no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UFOP, 
em Mariana.
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Acontecimentos e Figuras Públicas” (em 2018)6. Destaca-se ainda a 
parceria mais recente com o Grupo de Pesquisa em Discursos e Esté-
ticas da Diferença (Diz), da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Os 
dois Grupos (Giro e Diz) promoveram uma Jornada de Pesquisa, reali-
zada em junho de 2019 na UFV, para apresentação dos trabalhos dos(as) 
discentes e docentes e estabeleceram o calendário de um encontro anual 
entre os Grupos, com alternância de sedes entre as instituições, para 
estimular trocas e permitir o amadurecimento e interiorização geográ-
fica dos estudos, fomentando o debate regionalizado entre a Comuni-
cação e outras áreas. Mariana (MG), sede do Giro, e Viçosa (MG), sede 
do Diz, encontram-se a 120 quilômetros de distância.   

Tais parcerias nos estimularam a estreitar nosso diálogo com outros 
colegas e pesquisadores da área da Comunicação e a realizar um esforço 
de autorreflexão: problematizar nossa identidade e observar como 
vínhamos nos constituindo enquanto grupo. Realizamos participa-
ções conjuntas em eventos, apresentamos nossa discussão interna no 
ambiente das Redes, crescemos e nos fortalecemos, acolhendo novas 
questões, críticas e fazendo circular nossa perspectiva num cenário mais 
amplo. 

Ao longo desse período desenvolvemos diversos projetos de pesquisa, 
sempre com o fomento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPP) da UFOP, a partir de editais de Iniciação Científica e de Auxílio a 
Pesquisadores. A professora Denise Prado coordenou os projetos: Mídia 
e valorização cultural: a atuação da instância midiática nos processos de 
valorização das práticas culturais emergentes (2014-2015) (com a parti-
cipação dos bolsistas Thaís Barbosa de Medeiros (PIP-UFOP) e Filipe 

6. A Rede de Pesquisa Interinstitucional “Acontecimentos e figuras públicas” é constituída 
por pesquisadores de 12 instituições de ensino superior (Universidade Federal de Minas 
Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 
Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal 
do Mato Grosso, Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Universidade Estadual de Minas Gerais, Instituto Federal de Goiás, 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro) e tem por intuito “refletir sobre a potencialidade do conceito de acontecimento 
enquanto ferramenta heurística para investigar as questões desencadeadas no âmbito da 
vida social, percebendo o papel e a presença das celebridades nos acontecimentos, bem 
como sua reverberação na fala cotidiana da sociedade”.
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Monteiro da Costa Lago (PIP-UFOP)); Mídia e valorização cultural: a 
construção de celebridades (2015-2016); Artesanato e Cultura Midiática: 
o atravessamento do midiático no artesanato marianense (2016-2018) 
(com a participação das bolsistas Caroline Natale Melquiades Rooke 
(PIP-UFOP) e Sabrina Vicentina de Jesus (PIBIC Jr./CNPq), estudante 
do Ensino Médio da Rede Pública de Mariana-MG); Artesanato e Cultura 
Midiática II: os sujeitos artesãos e a prática cultural (2017-2018) (com a 
participação das bolsistas Thalia Aparecida Gonçalves (PIBIC/CNPq), 
Letícia Mikaella Lopes de Souza (Fapemig) e Sabrina Vicentina de Jesus 
(PIBIC Jr./CNPq)) e Midiatização e celebridades: as práticas culturais na 
contemporaneidade (com a participação da bolsista Karla Beatriz César 
de Paulo Rezende (PIP/UFOP)). No período de 2019 a 2020, a pesqui-
sadora obteve licença para desenvolver sua pesquisa de Pós-Doutorado, 
intitulada Midiatização, celebridades e legitimidade cultural: os processos 
contemporâneos de construção do valor (2019-2020), na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, sob a supervisão do Prof. Dr. João Freire Filho 
e com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq (Processo: 160879/2019-1). 

O professor Frederico Tavares coordenou os seguintes projetos: Iden-
tidade Social e Editorial nas páginas da Revista Alterosa (1939 – 1964) 
(2013-2014) (com a participação das bolsistas de iniciação científica 
de Bianca Cobra (PIBIC/CNPq) e Janine Reis (PIP/UFOP)); Revista 
Alterosa nas tramas da editoração mineira e brasileira em meados do 
século XX (2014-2015) e Da família para a mulher: Alterosa e o femi-
nino como fio editorial (2015-2016) (com os bolsistas Alexandro Galeno 
Costa (PIBIC/CNPq e PIBIC-AF/CNPq) e Hariane Santos Alves (PIP/
UFOP)); A diversidade como fio editorial em TRIP e TPM: moralidades 
e valores de um só mercado? (2016-2017); A diversidade como fio edito-
rial em TRIP e TPM: reconhecimento do tempo e afirmações identitá-
rias (2017-2018) (com a participação dos bolsistas Igor Pereira Mattos 
(PIP-UFOP), Luísa Campos Batista (PIP-UFOP), Maria Raimunda dos 
Santos (PIBIC/CPNq) e Matheus Nascimento M. Bragansa (Fapemig) 
e Reconhecimento do tempo e identidades editoriais nas revistas TRIP e 
TPM (2018-2019) (com a bolsista Maria Raimunda dos Santos (PIBIC/
CNPq-AF)). No período de 2019 a 2020, o pesquisador licenciou-se para 
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desenvolver sua pesquisa de Pós-Doutorado, intitulada Identidades cole-
cionáveis: lógicas de arquivo na confecção e atualização jornalísticas de 
uma dupla memória editorial (2019-2020), na Universidade de La Plata 
(Argentina), sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Geraldine Rogers.

A professora Michele Tavares coordenou os projetos: A Moda em 
Revista: Uma Análise Sobre a Cultura Visual e a Representação de Gênero 
nas Revistas Segmentadas Femininas (2017-2018) (com a participação 
da bolsista Nayara Tame Freitas de Lagares (PIBIC/CNPq) e Gabriel 
Rodrigues de Lima (PIP/UFOP); e A revista Galileu e o jornalismo repre-
sentativo: uma análise da visualidade das capas e reportagens especiais na 
cobertura de assuntos ligados às ciências humanas e ciências sociais apli-
cadas (2018-2019) (com a participação da bolsista Juliana Penna Folha-
della (PIBIC/CNPq). Atualmente, coordena o projeto A (in)visibilidade 
dos corpos e o ativismo editorial em Marie Claire: modos de aparição dos 
sujeitos e apropriações simbólicas (2019-2020) (com a participação da 
bolsista Karine de Oliveira Costa (PIBIC/CNPq) e o projeto A repre-
sentatividade feminina no mercado de trabalho: um mapeamento das 
abordagens de gênero, raça e classe social em Marie Claire (2020-2021) 
(com participação voluntária do aluno Fernando Rodrigues Paniago de 
Oliveira). 

A realização do I Colóquio Giro: Mídia e Interações Sociais, em 
novembro de 2018, além de celebrar o primeiro quinquênio do Grupo  
– marco importante num país que ainda está longe do contexto ideal 
de apoio à ciência e também em uma instituição como a UFOP, tradi-
cional na pesquisa em áreas mais “duras” como Farmácia, Engenha-
rias e Geologia –, permitiu vislumbrar possibilidades e também gerar 
compromissos.

Por um lado, apontou para demandas presentes no crescimento de 
um Grupo de Pesquisa e no reconhecimento das mudanças no próprio 
“fazer pesquisa” numa área do conhecimento específica (a Comuni-
cação) e dentro de um certo contexto sócio-histórico (de redução verti-
ginosa de investimentos na pesquisa brasileira desde 2016). Por outro, 
ligado a esse contexto, indicou a importância de se publicizar e refletir, 
por meio da escrita, sobre os nossos movimentos.
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Assim, diante da trajetória de estudos do Grupo, consideramos que 
a realização deste livro seria uma oportunidade singular para celebrar 
as produções e os esforços realizados até aqui, bem como um momento 
importante para apresentar as nossas perspectivas epistemológicas e 
metodológicas, indicar os caminhos que temos percorrido em nossas 
investigações, contar um pouco das nossas memórias e refletir sobre a 
nossa identidade em construção. Este livro revela o tracejado do lugar 
que construímos e nossas parcerias, com quem vimos dialogando e 
trabalhando para o fortalecimento das pesquisas e o aprofundamento 
de nosso trabalho na Comunicação. Além disso, aponta para futuros 
desafios que orbitam em torno do amadurecimento de nossas pesquisas, 
para a compreensão de nossa especificidade e para o desenho de nossas 
inserções institucionais e sociais – tanto no sentido da ampliação destas 
como na busca pela aproximação com um público mais amplo e não 
apenas acadêmico. 

Organizamos esta obra em quatro partes – Olhares relacionais pela 
Comunicação; Temporalidades, sujeitos e experiência; Interações sociais, 
práticas comunicativas e celebridades e Jornalismo, tempo e vida social – 
com o intuito de apresentar as articulações que vêm sendo realizadas 
na trajetória de pesquisas do Giro e no diálogo com grupos e sujeitos 
interlocutores. 

Na primeira parte, Olhares relacionais pela Comunicação, encon-
tram-se reunidas abordagens conceituais que colaboram, de maneira 
matricial, para sedimentar e organizar a forma como compreendemos 
os temas de pesquisa que nos envolvem. O texto “A contemporanei-
dade como gesto epistemológico: modos de ver e agir pela pesquisa em 
Comunicação”, de autoria dos professores do Giro, procura trazer o tom 
da nossa abordagem, busca indicar como o contemporâneo, enquanto 
conceito, afeta o viés com o qual construímos nosso modo de investigar 
os fenômenos que temos analisado. Refletimos sobre nuances e comple-
xidades em pensar de maneira situada nossas pesquisas, tensionando aí 
como espaços, tempos e sujeitos, em circulação, lançam possibilidades 
para compreender e formular problemas comunicacionais dentro de um 
“aqui e agora” estendido. 
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No texto “A questão do tempo na perspectiva pragmatista da comuni-
cação”, Vera França revisa sua aula inaugural ministrada no Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da UFOP, em maio de 2017, e discute 
as contribuições de G.H. Mead para pensarmos os tempos na comuni-
cação. Em diálogo com outros dois autores centrais, Henri Bergson e 
Walter Benjamin, a pesquisadora articula o Pragmatismo estadunidense 
a noções de memória e reivindica um lugar comunicacional para pensar 
as temporalidades.

Rafael Grohmann, conferencista que realizou a abertura do I Coló-
quio Giro: Mídia e Interações Sociais, apresenta “A circulação na pesquisa 
em Comunicação”, no qual propõe uma reflexão conceitual sobre a 
circulação comunicacional, problematizando a dinâmica dos fluxos 
de sentidos presentes em processos comunicativos e relacionados ao 
contexto capitalista. Tocando também nas noções de tempo e espaço, o 
texto parte da imbricação de uma abordagem “pela Comunicação” com 
perspectivas semiodiscursivas, culturalistas e aquilo que o autor nomeia 
como “circulação comunicacional do capital”.

Na sequência, fechando essa primeira parte do livro, Bruno Souza 
Leal, em “Futuros em disputa, hoje”, ao questionar como pensamos 
o futuro enquanto temporalidade construída socialmente, procura 
problematizar as coerências e coexistências dos tempos sociais com os 
tempos individuais. “Como imaginamos o amanhã diz muito sobre o 
que sabemos sobre nós e sobre os outros, nossos valores e nossos posi-
cionamentos frente a nós mesmos e aos outros”, propõe o autor. Assim, 
sinaliza: se constituímos socialmente os futuros possíveis, precisamos 
pensar as perspectivas sociais sobre as quais se assentam essas projeções 
do tempo. Tal exercício relaciona-se não apenas a uma compreensão do 
futuro – aquilo que não existe ainda –, mas ao entendimento de uma 
disputa que “possui dimensões várias, do político ao epistêmico, do 
cultural ao ético”.

Na Parte II, Temporalidades, sujeitos e experiência, há uma proble-
matização sobre como o tempo incide na experiência e reconfigura as 
ações dos sujeitos em distintos processos (sociais, culturais e comunica-
cionais). Rennan Mafra, em “Diferença como presença: corpo-aconteci-
mento e contemporaneidade”, nos estimula a pensar o corpo como acon-
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tecimento enfeixado e surgido pelas/das diferenças e, por isso mesmo, 
capaz de revelar as tensões e contradições do nosso próprio tempo. 
Em sua perspectiva, o corpo-acontecimento torna-se presente (daí a 
sua contemporaneidade) e aciona as diferenças com as quais lidamos 
– ou mesmo resistimos em lidar – no social.  Nas palavras do autor, “o 
corpo-acontecimento parece atuar/modular-se/compor-se/performar-
-se como essa espécie de presentificação no/do contemporâneo que não 
apenas faz falar de um futuro-passado e de presentes não atuais, mas, 
sobretudo, de um próprio presente atual”.

Cirlene Sousa, em “Educação e Comunicação: um encontro entre 
Paulo Freire e o Paradigma Praxiológico da comunicação”, articula 
uma abordagem relacional da comunicação com a perspectiva freiriana 
de educação. Seu propósito é pensar as potências transformadoras da 
humanização na vida cotidiana, via emergência de uma educação comu-
nicativa. É por meio deste processo que se constituiria uma “conscienti-
zação biófila”, como força viva de mudança e refundação do social. Pela 
ideia de biofilia, diz a autora a partir de Paulo Freire, “a pessoa humana 
se constrói e reconstrói, dialeticamente, a si, à sua vida e ao mundo, 
desafiando-se ao conhecimento e lutando pela sua emancipação”.

Problematizando as mudanças nas figurações dos sujeitos no 
mundo, em “O que tanto aparece e se esconde no fotojornalismo?”, 
Paulo Bernardo Vaz nos conduz em um passeio visual pelas páginas dos 
jornais Folha de S.Paulo e O Globo para desnaturalizarmos a maneira 
como vemos as imagens de pessoas negras na mídia. Nesta discussão, a 
proposta de observarmos as imagens dos jornais no contexto da página, 
bem como em diálogo com aparições midiáticas anteriores, nos permite 
trazer à tona redundâncias, tensões e dissonâncias emergentes desta 
experiência textual-visual. Também preocupada com a normalização do 
racismo no cotidiano, Karla Rezende analisa o caso de racismo envol-
vendo Evandro Fióti, irmão de Emicida, nos bastidores do desfile Avuá, 
da grife criada por eles, na XX edição da São Paulo Fashion Week. No 
texto “Combatendo os estereótipos e o racismo nos desfiles da Labora-
tório Fantasma”, a autora observa como as tensões entre os estereótipos 
racistas e os esforços de transcodificação emergem no desenrolar do 
caso, desvelando tensões que atravessam a vida social.
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Atento às tensões do cotidiano, Filipe Barboza, em “Distintas formas 
de experiência do Jardim de Mariana-MG: uma tríade analítica sobre 
a Praça Gomes Freire”, observa como o tracejado das sociabilidades se 
revela no espaço do “Jardim de Mariana”, principal praça dessa cidade 
mineira. O autor revela conflitos, disputas e articulações entretecidas 
na sociabilidade marianense a partir de três ângulos: o dos documentos 
históricos, dos jornais da cidade e das experiências vividas pelos mora-
dores e frequentadores naquele espaço.

A terceira parte, Interações sociais, práticas comunicativas e celebri-
dades, é inaugurada pelo texto “A construção do valor cultural e as cele-
bridades: desafios metodológicos”, de Denise Prado. A autora faz uma 
investida problematizadora sobre as relações existentes entre celebri-
dades e público, tendo em vista as transformações sociais e culturais 
no âmbito da sociedade contemporânea midiatizada. A proposta é criar 
maneiras de analisar a constituição do valor cultural “a partir de uma 
leitura triádica que correlacione o contexto, os sujeitos e as práticas”. 
Para isso, a autora edifica três eixos analíticos com abordagens críticas 
e entrecruzadas sobre as dimensões contextual, interacional e formal/
discursiva, formando uma trama metodológica atenta a estudos dos 
campos temáticos tratados e à construção de um viés singular para 
tratar dos fenômenos por eles compartilhados.

Envolvidas com as questões referentes à atuação das celebridades, 
Vera França, Fernanda Medeiros e Maria Lúcia Almeida, no texto “As 
celebridades nas eleições 2018: posicionamentos e ênfases discursivas”, 
apresentam um panorama das celebridades nacionais que declararam 
seu apoio aos candidatos Fernando Haddad (PT) ou Jair Bolsonaro 
(PSL) durante o pleito eleitoral nacional de 2018. O objetivo das autoras é 
observar, especialmente entre os apoiadores de Bolsonaro, quais valores 
foram convocados para sustentar sua adesão ao candidato. Assim, elas 
tematizam a transformação do lugar das celebridades que vêm, mais e 
mais, envolvendo-se em questões políticas e sociais.

Também problematizando o quadro político das eleições presiden-
ciais de 2018, Lívia Monteiro, em “Publicações dos fãs da Anitta sobre 
o caso #elenão: interações sociais na sociedade midiatizada”, analisa a 
circulação dos argumentos convocados pelos fãs de Anitta – mobili-
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zados tanto para criticá-la quanto para apoiá-la – diante da demora de 
seu posicionamento (manifestando sua adesão) à campanha #elenão. A 
autora traz uma instigante questão, que pode se estender a outros fenô-
menos que envolvem hoje o engajamento de celebridades à vida política 
e às consequências para a imagem pública desses artistas. Em seu enten-
dimento, “na sociedade contemporânea constatamos a interferência 
direta e instantânea do público em tudo aquilo que diz respeito à cele-
bridade, tanto na vida pública quanto privada”. 

Na quarta e última parte, Jornalismo, tempo e vida social, são discu-
tidas as formas como o jornalismo lida com as temporalidades e orga-
niza sentidos sobre o cotidiano e suas relações a partir de formatos midi-
áticos específicos. Os textos focam em produtos jornalísticos impressos 
e perguntam, a partir deles, sobre questões que envolvem o editorial e o 
social, suas nuances, marcas e tensões.

Os dois primeiros capítulos constroem percursos metodológicos a 
partir de dois propósitos específicos. No primeiro texto, “Jornalismo e 
colecionismo: elos para pensar memórias e valores editoriais”, Frederico 
Tavares ensaia uma discussão que “toma edições especiais de revistas 
impressas como horizonte empírico e como horizonte para uma compre-
ensão de processos de organização, duração e valoração no contexto 
editorial, tendo o tempo e as temporalidades como elo entre objetos e 
como eixo analítico possível”. A proposta geral do texto é problematizar 
o suporte jornalístico impresso não apenas como superfície de inscrição 
de sentidos, mas também como objeto marcado por determinantes de 
uma cultura material mais ampla, que afeta a produção jornalística e a 
condiciona por fatores exteriores relacionados ao universo das coleções.

Michele Tavares, em “Apontamentos para uma análise da visualidade 
das notícias”, realiza uma recuperação das contribuições do campo da 
Cultura Visual para, a partir daí e de uma abordagem interdisciplinar 
com os estudos da semiótica verbo-visual, trazer uma proposta para a 
análise das páginas noticiosas. A autora tensiona um percurso episte-
mológico que tem a visualidade como objeto e a relaciona ao reconhe-
cimento de um feixe de temporalidades que emerge das “representações 
visuais e das condições de enunciação e circulação dos textos visuais”, 
englobando também uma “reflexão sobre memória e imaginário, uma 
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vez que as imagens protagonizam e configuram o contexto midiatizado 
contemporâneo”.

Em diálogo com as formas como as revistas dizem de sua época, 
Matheus Bragansa, em “A ilusão temporal: política e alteridade na revista 
TRIP”, observa como os esforços de autorreferencialidade e de cons-
trução identitária das revistas segmentadas se mesclam em tentativas de 
constituir um lugar vanguardista e histórico para a própria publicação, 
colocando em tensão as temporalidades que atravessam seu discurso. 
É também lidando de maneira operacional com o tempo que o autor 
busca perceber uma sintonia entre a identidade editorial de uma publi-
cação com “estruturas mais visionárias do mundo, reinventando (mani-
pulando, modelando) o passado pela chave do presente, e excluindo sua 
identidade do passado e do presente (pois ela se entende sempre visio-
nária), para se projetar em direção ao infinito”.

Observando a organização discursiva da revista Galileu, Juliana 
Folhadella traz para o centro das atenções, em “Revista Galileu e o 
jornalismo representativo: uma análise das ciências humanas e sociais 
aplicadas no jornalismo científico”, como tal revista, voltada para um 
jornalismo dito científico, começa a incorporar temas e pautas rela-
cionados às Ciências Humanas e Sociais, evidenciando aí não apenas 
escolhas editoriais, mas também complexidades gráficas e culturais. A 
aproximação da ciência com o cotidiano parece investir-se de uma valo-
rização de processos sociais identitários como recurso para a própria 
divulgação científica, reestabelecendo sentidos sobre este jornalismo e 
sua historicidade. 

Buscando compreender os rastros históricos que constituem uma 
tradicional seção da revista Cult, a seção Dossiê, o capítulo “Leituras 
do social em páginas de Dossiê: a revista CULT e o imperativo cultural 
do nosso tempo”, de Janderson Silva, finaliza o livro e problematiza, em 
seu cerne, o lugar do formato dossiê nesta revista, tentando perceber 
como seus textos constituintes configuram-se como local de rupturas, 
continuidades e rearticulações dos temas enfeixados pela publicação ao 
longo de sua trajetória editorial. Ao buscar “compreender as interpreta-
ções dos contextos sociais, além de perceber como os meios de comuni-
cação se prontificam em estabelecer pontes entre teoria e prática, pensa-
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mento intelectual e acadêmico e a sociedade”, o autor lança luz sobre 
uma relação específica, porém de matiz ampla, que se refere à mídia e as 
interações sociais na contemporaneidade.

A partir dessa estrutura, podemos dizer que esse primeiro livro orga-
nizado pelo Giro oferece um panorama das discussões teórico-analíticas 
que temos desenvolvido e, ao mesmo tempo, traz à cena as questões de 
fundo que nos inquietam, assim como os diálogos promovidos entre nós 
e com nossos pares, que nos nutrem e dão fôlego para prosseguirmos 
nesta seara de investigação. Ele resulta de um trabalho colaborativo, 
conjunto, realizado a partir do nosso Colóquio e dos múltiplos diálogos 
que estabelecemos ao longo desses anos.

Esses encontros (mais ou menos formais), bem como as pesquisas 
aqui apresentadas, só foram possíveis – com todos os desafios e dificul-
dades financeiras que encontramos – porque contamos com a sensibili-
dade e apoio de nossas instituições de origem e das agências de fomento 
que viabilizaram sua realização. A Ciência e a produção de conhecimento 
em um país se fazem pelo trabalho, empenho, dedicação e olhar sensível 
sobre o mundo, mas também – e fundamentalmente – com apoio insti-
tucional e financiamento, o que é por vezes esquecido na realidade social 
e política do Brasil. Em contextos de cortes e restrições orçamentárias 
como temos vivido, inquietar-se e conhecer o mundo pela pesquisa é 
uma forma de inquirir a realidade social para transformá-la e resistir 
diante do crescimento das opacidades nascidas dos silenciamentos do 
trabalho científico e da vida social.

Este livro revela um canto da nossa ciranda, uma figuração dos 
nossos giros, trazendo à baila as discussões que vêm surgindo no inte-
rior do nosso Grupo e nas suas parcerias, diálogos e intercâmbios. Revela 
a partilha nascida do toque de nossas mãos e das cantigas ainda por 
cantar, dos caminhos a percorrer. Como toda circularidade, este livro 
não se oferece como um começo, mas dá pistas do movimento que nasce 
desse nosso girar. Às nossas leitoras e aos nossos leitores, agradecemos 
a dedicação à leitura e convidamos a, juntos de nós, entrar nessa dança.
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Olhares relacionais 
pela Comunicação

I





Capítulo 1

A contemporaneidade como gesto  
epistemológico: modos de ver e agir  
pela pesquisa em Comunicação
Denise Figueiredo Barros do Prado
Frederico de Mello Brandão Tavares
Michele da Silva Tavares

O comunicacional é uma dimensão, de certa maneira, “incorpo-
rada” por um fazer e um pensar que configuram problemas e objetos 
de estudo. A partir da necessidade de interrogar sobre o nosso lugar 
de pesquisa, procuramos fazer emergir aqui um viés capaz de revelar 
sentidos e possibilidades articuladores e inovadores que compreendem 
nossa perspectiva, um olhar forjado na Comunicação. Para Braga 
(2008), isso seria o gesto de “desentranhar” o comunicacional e, para 
Ferrara (2015), observá-lo pelo “avesso”. É de uma unidade pela Comu-
nicação, pelo “lugar de fala” de nossas formações e pela maneira como 
nos apropriamos dele, tendo-o como eixo, que estruturamos este texto.

A articulação desta proposta é resultado dos projetos e estudos 
desenvolvidos no Grupo de Pesquisa em Mídia e Interações Sociais, o 
Giro (UFOP/CNPq), que estão ancorados em tradições conceituais e 
experiências metodológicas distintas, mas complementares, motivados 
por problemáticas percebidas tanto nos processos comunicacionais e 
nos diversos dispositivos que os envolvem, quanto nos produtos midiá-
ticos propriamente ditos, vinculados a uma abordagem comunicacional. 
O olhar da Comunicação atravessa-nos por definição, já que se refere 
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tanto ao lugar de origem dos pesquisadores e pesquisadoras, quanto por 
um modo de pesquisar que coincide com as nossas próprias trajetórias 
investigativas. 

Nesse ínterim, a questão do contemporâneo tem assumido uma 
centralidade, como relevante problemática que nos afeta direta e/ou 
subjetivamente, no contexto de identificação dos objetos, nos tensiona-
mentos e na busca por conceitos e autores que nos ajudam a compre-
ender os fenômenos que nos tocam. Reconhecer o contemporâneo 
como ponto de encontro de nossas pesquisas, menos que uma demanda, 
pode-se dizer, vem acontecendo como movimento de aproximação. A 
partir dos objetos que nos “habitam”, percebemos que há neles algo em 
comum. Esse comum, para além de (ser) uma partilha que nos convoca, 
nos desperta questões, aponta para uma identidade de pesquisa possível 
e em formação. Olhando para a cultura como lugar situado de práticas 
e contextos, nossos problemas de pesquisa e dos(as) demais integrantes 
do grupo, têm assumido contornos que perpassam caminhos tácitos e 
invisíveis – quem sabe intuitivos  –  marcando não apenas nossas ques-
tões de pesquisa, mas também procedimentos éticos que, num pano 
de fundo mais amplo, culminam numa postura epistemológica capaz 
de refletir um certo horizonte de preocupações. Assim, se o esforço de 
buscar essa convergência nos leva ao contemporâneo (como caracterís-
tica compartilhada possível), mais que o entender e o defender como 
“marca natural” nossa, uma vez que este se faz reconhecível, passamos a 
perguntar sobre ele e com ele, gerando um saber singular e que nos atra-
vessa. Trata-se, pois, em síntese, do esforço deste texto: escrever e pensar 
reflexivamente, de maneira a captar/compreender o contemporâneo, 
suas potências como eixo capaz de (re)formular gestos de pesquisa, 
e sua densidade para costurar entendimentos acerca da circularidade 
existente entre a mídia e as interações sociais – foco do nosso Grupo de 
Pesquisa.

Propor uma reflexão epistemológica sobre o contemporâneo, como 
especificidade, nos encaminha, então, para uma questão “óbvia”: como 
pensar a contemporaneidade pela Comunicação? Caberia aí um grande 
esforço, o de esboçar e propor uma cartografia teórico-metodológica 
acerca de campos interdisciplinares do conhecimento, cujas tensões não 
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se esgotariam facilmente (nem sendo esse o nosso objetivo, diga-se). 
Diante desse desafio, que se coloca como passo na sequência de uma 
perspectiva investigativa e coletiva em desenvolvimento, propomos, 
aqui, uma reflexão inicial sobre “esse” modo singular de ver e agir na 
pesquisa, considerando os sentidos sobre o contemporâneo e suas ques-
tões como afetações que incidem sobre os (nossos) movimentos de 
captação da circularidade e dos fenômenos sociais mais amplos, naquilo 
que se pode nomear como sua dimensão comunicacional. Assim, 
ademais do tecnicismo midiático, interessa-nos observar a conexão 
entre os elementos que configuram as interações sociais inerentes aos 
processos comunicacionais.

Nesta abordagem, procuramos falar do contemporâneo como um 
conceito situacional – posto que é tocado pela relação triádica entre 
tempo, espaço e sujeito. Ou seja, o contemporâneo não está dado nem 
posto, é percebido como “em contexto” na medida em que, ao atravessar 
nossos objetos, revela-se como um vetor que coloca em tensão seu “espí-
rito do tempo” a partir das ações dos sujeitos para além do oficial ou 
institucional, envolvidas em disputas e tensões que devem ser, também, 
problematizadas. O contemporâneo, em sentido epistemológico, nos 
permite lançar luz sobre dimensões sócio históricas, ambiências e 
temporalidades que, muitas vezes, são vistas ou constituídas de maneira 
opaca no decurso das interações e dos discursos. 

Essa abordagem, longe de ser integralmente inédita, nos parece 
promissora, pois toma um objeto como emergência do/no contempo-
râneo permite uma leitura que investigue sua própria época, as ações 
dos sujeitos e o ambiente no qual emergem. Esse gesto promove uma 
articulação singular entre tempo, sujeito e espaço, enfeixando uma 
trama significativa para as investigações em curso. 

Assim, o contemporâneo, como gesto investigativo, é uma visada no 
tempo, marcada por um marco temporal específico (apesar de compor-
-se por distintas durações, enredadas por diversas camadas tempo-
rais), bem como uma visada com o tempo, observando agenciamentos, 
determinações, tensões que ampliam e constituem, relacionalmente, 
o espectro das temporalidades e sociabilidades.  É nesse sentido que 
a leitura aqui delineada se apresenta duplamente como proposta de 
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registro: uma observação do volitivo reflexivo que aparece por meio de 
nossas pesquisas, mas também uma espécie de inscrição destas em um 
terreno epistemológico correspondente, com suas abordagens concei-
tuais e históricas.

1. Como definir o contemporâneo?

Contemporâneo vem do latim contemporaneus e remete, como signi-
ficado, àquilo que coincide com o tempo. Tal coincidência, por um lado, 
coloca-se como perspectiva compartilhada pelo senso comum, que se 
adere aos fenômenos como eixo possível para uma periodização. Para 
Jameson (2005), a periodização é uma necessidade narrativa da moder-
nidade. Periodizamos o tempo para compreendê-lo, num esforço de mise 
en forme, com a intenção de estabelecer um conjunto de características 
e eventos que lhe dê coerência e estrutura, capaz de nos fazer entrever 
arranjos entre as lógicas temporais a partir de onde firmamos nossos 
pés, o presente. Por outro lado, o próprio presente não pode ser tomado 
enquanto facticidade: ele nasce do estabelecimento de uma ruptura com 
o passado, com a definição – sempre arbitrária – de um anterior que 
institui um lugar no pretérito enquanto define as bordas do presente. 
Para o presente se firmar como um tempo também histórico, o futuro 
precisa figurar como seu “julgador”, olhá-lo pelas suas dobras, colocá-
-lo em questão, analisar o resultado de suas tramas, torná-lo digno de 
problematização. 

Essa imagem que usamos ao descrever a relação com o tempo – que 
nos faz imaginar tecidos e cesuras – aciona uma dimensão de espacia-
lidade; nos faz desejar uma materialidade para inscrevermos o impon-
derável tempo. Aliás, o próprio Jameson (2011) nos recorda que se a 
noção de tempo foi dominante na modernidade, para a pós-moderni-
dade somos impelidos a pensar no espaço. Ele indica que esse projeto de 
pensar o espaço emerge de uma certa frustração nas tentativas de concei-
tuar e compreender o tempo: para o autor, “o espaço, enquanto domínio 
da exterioridade, inclui as cidades e a globalização, mas também outras 
pessoas e a natureza” (JAMESON, 2011, p. 189). 

Também é preciso pensar contextualmente sobre os sujeitos. Não 
apenas como eles se localizam no tempo e no espaço, mas como se rela-
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cionam. Figura-se aí uma preocupação, nossa, com dois movimentos 
semelhantes. Por um lado, o desenho das interações sociais pelos sujeitos 
(entre eles mesmos, instituições e dispositivos) e como estas dinamizam 
o cotidiano em distintas situações. E, por outro, a circularidade dos 
processos sociais, ou seja, a maneira como os fenômenos contemporâ-
neos, em sua constituição, manifestam uma complexidade na qual as 
“partes” são percebidas como mutuamente afetadas e co-determinadas. 
Isso diz respeito não apenas a uma ação, mas também às condições de 
existência dessa ação. Assim como não diz respeito apenas a sujeitos 
individuais, mas também a coletividades sociais e institucionais.

O contemporâneo emerge justamente do retesamento destas linhas, 
que entrecruzam tempo, espaço e sujeitos, criando uma tessitura singular 
conforme os tons e tensões de sua época. Assim, a contemporaneidade 
permite uma leitura, uma impressão sensível da sua emergência; é vista 
como referente para processos que necessitam ser nomeados e datados 
qualitativamente. “Ser contemporâneo”, mais do que apenas “ser coin-
cidente”, é também possuir atributos sobre sentidos possíveis para o 
tempo (e seus contextos). 

Por um lado, regula-se nessa visada uma relação entre passado, 
presente e futuro que segue uma linearidade cujas cronicidades 
remetem a uma perigosa teleologia, ou, em outras palavras, uma inevi-
tável e cristalizada (produzida) lógica sobre o tempo. Um pensamento 
cuja organização sobre a vida coletiva e individual acaba por “sacralizar” 
(AGAMBEN, 2009) nossa sociabilidade. 

Por outro lado, há um outro movimento, cuja coincidência é de 
desencaixe. Nas palavras de Agamben (2009, p. 58), “pertence verdadei-
ramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que 
não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas preten-
sões e é, portanto, nesse sentido, inatual [...]”. O contemporâneo, nesse 
viés, não é (apenas) uma qualidade, mas uma ação – se recuperarmos a 
metáfora do tecido, o contemporâneo é tanto o desenho do bordado e 
as costuras que remodelam o pano quanto o movimento das mãos que 
o constituem. Carrega em seu cerne uma atitude, uma postura sobre o 
mundo. Traz o imperativo da fuga: retira-o das aparências, escapa da 
superfície e encontra a crítica como libertação. Quer dizer, ao colocar 
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sua época em questão, inaugura outros modos de ver os tempos. O 
contemporâneo, sem descolar-se das tessituras do tempo, perfura-o e 
colore-o, faz-lhe outro, e, ao tocá-lo, age sobre ele, atribui-lhe outras 
formas e texturas.   

As duas perspectivas – de coincidência e desencaixe – apontam não 
para uma cisão, mas para uma atenção: lidar com a contemporaneidade 
é reconhecer um conjunto de irregularidades, ranhuras e rugosidades, 
envoltas em disputas e negociações, que demandam um trabalho de 
imaginação constante, uma perene problematização com fins “emanci-
patórios” de ordem conceitual e também metodológica/analítica, com 
implicações sobre pesquisas e objetos. 

Essa percepção é desafiadora, pois coloca em cena o entendimento 
de uma certa nebulosidade para o contemporâneo, o que complexifica 
a compreensão de seu desenho no momento mesmo em que ele se dá. 
Agamben (2009, p. 59) explica que “a contemporaneidade, portanto, é 
uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 
tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o 
tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo”.

Essas relações de dissociação e anacronismo, tecidas no contempo-
râneo, permitem questionar qual o seu próprio potencial interpreta-
tivo para o entendimento dos fenômenos e os acontecimentos de nossa 
época. Inquieta-nos, daí, a seguinte questão: não seria preciso tornar 
o contemporâneo um tempo histórico, feito passado mediante uma 
ruptura instaurada no presente, para conseguirmos compreender os 
fenômenos que aí se desenrolam? 

Se disséssemos que sim, cometeríamos um triplo equívoco: 1) Parti-
ríamos do entendimento de que o passado não seria problemático, um 
campo de certezas no qual só nos caberia buscar as pistas do real trace-
jado; 2) restringiríamos o presente a um sentido de efemeridade, um 
tempo “menor”; e, por isso, 3) apagaríamos a potência do contempo-
râneo de, ao ver emergir, confusamente, dinâmicas e formas do mundo, 
nos fazer inquirir o passado, interpretar o presente e fabular o futuro, 
tendo em vista, justamente, as interpenetrações temporais. O contem-
porâneo revela um aqui e agora em sua superfície, mas vai além desses 
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eixos, relacionando-se à trama invisível, móvel ou disforme de suas confi-
gurações e tensões.

A opacidade do contemporâneo – este sempre em se fazendo enquanto 
vivido e experienciado – abre-se como uma possibilidade analítica: a sua 
instabilidade e insegurança nos estimula a construir narrativamente o 
nosso tempo e observar sua incidência e presença no mundo. Ater-nos a 
pequenas partículas desse universo relacional, no qual é possível vislum-
brar, ao olhar os objetos, aquilo que os transcende e, minimamente, nos 
permite explicar e refletir sobre sua(s) “atualidade(s)”. Essa articulação 
provisória e instável do contemporâneo – a articulação possível e dinâ-
mica a partir do tempo presente – nos desafia, tal como à Agamben, que 
o reconhece nos seguintes termos: 

Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não 
pode fazê-lo significa ser contemporâneo. Por isso os contemporâneos 
são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão 
de coragem: porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o 
olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma 
luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Ou ainda: 
ser pontual num compromisso ao qual se pode apenas faltar (AGAM-
BEN, 2009, p. 65, grifos nossos). 

Para dar conta do desafio colocado pela opacidade do contemporâneo, 
é interessante observar como sua dimensão espaço-temporal incide em 
encontrar maneiras de elaborar sentido e conhecer nossa época e suas 
questões, de maneira atual, ou seja, olhando à contrapelo para as distintas 
temporalidades e espacialidades que a envolvem. Há quatro aspectos 
marcantes, frequentemente entrecruzados, conforme indicamos a seguir, 
que têm reverberado nos estudos desenvolvidos no nosso Grupo de 
Pesquisa, o Giro, de maneira intermitente e coincidente, que colocam em 
evidência uma dimensão operatória do contemporâneo: (1) o reconhe-
cimento das múltiplas configurações institucionais, simbólicas e mate-
riais da modernidade (incluída aí a mídia, num sentido amplo do termo); 
(2) o questionamento das hierarquias de valor (sociais e culturais); (3) a 
emergência da diferença como conceito chave para pensar o lugar dos 
sujeitos no mundo a partir de suas interações; e (4) as modulações do 
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tempo nas interações sociais, agindo reflexivamente sobre as ambiências 
que envolvem, interpelam e tensionam historicidades diversas. 

2. Formas de inquirir o contemporâneo

O reconhecimento das múltiplas modernidades em nossas pesquisas 
refere-se a um contexto de questionamento acerca da narrativa da moder-
nidade na perspectiva americana e europeia, uma problematização, via 
contextualizações a partir de objetos específicos, sobre pensamentos 
hegemônicos e suas estruturas arraigadas nas lógicas do movimento 
global-local. Reconhecemos, claro, estudos e pesquisas paradigmáticas 
oriundas dessas matrizes, mas tentamos complexificá-las, tornando 
também mais densos nossos olhares interpretativos. Arjun Appadurai 
(2004, 2001), nos é um autor interessante, já que perfaz este movimento 
problematizador partindo da noção (e fenômeno) de “modernidade 
sem peias”, na qual os meios de comunicação e as intensas migrações 
aparecem como dois elementos diacríticos que transformam a “imagi-
nação” coletiva, abrindo a leitura do social para uma pluralidade de 
formas da modernidade. 

Nessa esteira de pensamento, figuram demais estudos que buscam 
analisar processos de conformação da sociabilidade no interior de 
contextos cujas instituições assumem papéis históricos de configuração 
de um modo de vida contemporâneo, tendo em vista aí o controle de 
processos de produção, reprodução, consumo e circulação de bens 
materiais e simbólicos1. Mais que isso, trata-se de textos que se orientam 
pelo reconhecimento da multiplicidade institucional a partir da qual se 
vislumbra a organização da sociedade, advogando pela necessidade de 
uma pluralidade de vozes e disposições hierárquicas democraticamente 
vividas e/ou experienciadas. 

1. Agamben (2009, p. 43) reconhece que esse processo de dominação pelos dispositivos 
(tal qual conceitua o autor) não é algo “exterior” ao homem, do qual ele se torna vítima. O 
jogo de disputas faz parte da própria maneira de constituição dos sujeitos: “Segundo toda 
evidência, os dispositivos não são um acidente em que os homens caíram por acaso, mas 
têm a sua raiz no mesmo processo de ‘hominização’ que tornou ‘humanos’ os animais que 
classificamos sob a rubrica homo sapiens”.
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Em um pensamento hegemônico, a construção de uma unidade 
naturalizada, que põe em cena a vigência de padrões e hierarquias, acaba 
por naturalizar modelos de dominação, invisibilizar grupos e discursos, 
bem como pasteurizar a diversidade, como se o diverso e o entrópico 
fossem sinônimos de caos ou, ironicamente, de exclusão. Por outro lado, 
é justamente a partir da apropriação individual e coletiva das condições 
de vivência impostas e/ou forjadas pela modernidade, assumindo-a de 
maneira crítica, combatendo e reinventando certas lógicas das insti-
tuições modernas (incluídos aí os meios de comunicação e a mídia em 
seu sentido mais abrangente), que certas alternativas aos seus modelos 
podem ser criadas e refletidas de maneira alternativa, o que não significa 
também que isso se dê harmonicamente2.

É preciso pensar, pois, no lado dominante da opacidade contem-
porânea – a dimensão sacralizadora, nos dizeres de Agamben (2009) 
– e, ao revés, nos modos – diversos e lúdicos – de profanação de uma 
estrutura política vigente que nos rodeia. Essa perspectiva também 
disruptiva pode ser vista e lida à luz dos saberes decoloniais, que fazem 
emergir distintas formas de se pensar a globalização cultural e compre-
endem a modernidade como um processo não linear (e multitemporal) 
e conformado pelo local. Essa “crise” do contemporâneo lança luz ao 
que Andreas Huyssen (2014) define como modernidades alternativas. 
Para ele, somente considerando a potência das histórias profundas 
e das contingências locais seremos capazes de compreender as múlti-
plas formas com as quais a modernidade pode se constituir no social. 
Huyssen (2014) crê que esta abordagem permite questionar, inclusive, 
a já recorrente demanda pela quebra das hierarquias. Ele explica que 
é preciso abandonar a distinção superior/inferior na sua configuração 
tradicional, não para aboli-las, mas para compreendê-las sob outras 

2. As lógicas de enfrentamento à modernidade, pensando o projeto colonial, por exemplo, 
não podem ser vistas como uma novidade ou como algo recente. “Es importante considerar 
que tanto los pueblos indígenas como los pueblos africanos esclavizados, no solamente 
resistieron al poder dominante, sino, que por el contrario desarrollaron formas altamente 
creativas para continuar inventándose la existencia incluso por fuera de los marcos legales, 
pero también jugando con el sistema establecido. Tanto en el pasado como en el presente 
estos pueblos y comunidades mantienen y desarrollan esas formas de producción de 
existencia cotidianamente [...]” (ALBÁN ACHINTE, 2017, p. 20)
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formas: é preciso refletir também sobre a horizontalidade dos processos 
culturais, afinal, as disputas por poder continuam atravessando o tecido 
social e o campo da cultura. Assim, o estudo das modernidades alterna-
tivas deve incluir os cruzamentos entre as culturas. 

É neste terreno em que se insere, numa visada epistemológica pelo 
contemporâneo, o questionamento das hierarquias de valor. Deve-se 
mirar a transformação das autoridades institucionais – que se espalham 
tanto no campo político, com a crise dos Estados Nacionais (HARVEY, 
2010, 2014), quanto no campo cultural, com a crise das instituições 
primárias de socialização (família e escola) (SARLO, 2006; MARTÍN-
-BARBERO, 2003, 2014). Williams (2000), ao tomar a cultura como 
um sistema de significações realizado, pondera classificações e catego-
rizações culturais como processos sociais disfarçados. Compreender o 
que sustenta o valor social permite uma sondagem da sociedade e de 
estruturas mais profundas do relacionamento social. Eagleton (1998) 
percebe que no contexto do “pós-modernismo” havia a demanda para a 
abolição das hierarquias (dado seu suposto elitismo) e vê aí certa inge-
nuidade. Para ele, as hierarquias são processos sociais de classificação e 
organização da vida social passíveis de transformação a fim de se adap-
tarem aos rumos do social. Assim, é a imutabilidade das hierarquias 
que denuncia o elitismo e controle dos critérios de valorização social. 
Ao problematizar os fundamentos que alicerçam a constituição dos 
valores, Eagleton (1998) assinala para o debate de fundo desta questão: 
a pretensão universalista da modernidade. Para ele, somente a ruptura 
com a pretensão universalista permitiria a emergência da diferença. 

A emergência da diferença como conceito chave para pensar o lugar 
dos sujeitos no mundo, para Bhabha (1998), é resultado de uma nego-
ciação complexa e em andamento que ocorre em momentos históricos 
de transformação. Ele explica que o grande ganho desse processo de 
ruptura com a modernidade e a emergência das diferenças não é a proli-
feração de histórias de minorias, mas sim o aparecimento das conexões 
internacionais entre estas narrativas, o entendimento de que as grandes 
narrativas do capitalismo e de classe não fornecem uma estrutura funda-
mental e suficiente de modos de identificação cultural e afeto político 
para questões abrangentes. Essa abordagem permite que a diferença “se 
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faça presente”, capta uma re-locação do lar e do mundo e permite a poli-
tização das questões identitárias, étnicas, de gênero, entre outras.

Nesse sentido, é preciso também superar uma dimensão “universal 
abstrata” (e mesmo “ocidental”) do tempo (MIGNOLO, 2019), pers-
pectiva pela qual tempo e modernidade andam juntos, a favor de uma 
superação do antigo e tradicional e de uma valorização do progresso 
e do futuro. A superação desse raciocínio, via decolonialidade, solicita 
não apenas romper com relação à linearidade moderna do tempo, como 
também reconhecer a transversalidade e a co-presença de múltiplos 
(outros) passados, presentes e futuros na experiência dos sujeitos (num 
sentido também “não-moderno”) e na problematização acerca delas.

Os universais abstratos já não podem mais ser o fundamento de pro-
jetos universais, nem da colonização sob o nome de democracia ou 
sob o nome de socialismo (como o conhecemos hoje). A diversidade 
como um projeto universal, um projeto perpassado pela diversidade, 
é o que a situação atual exige. Mas a diversidade dificilmente pode 
ser baseada em um modelo de tempo linear, de uma origem ao seu 
destino final; tampouco pode estar fundada nem em bases epistêmi-
cas, dos gregos ao Atlântico Norte; nem em um ideal democrático, 
dos gregos ao Iluminismo e suas consequências. Em vez disso, deve 
basear-se historicamente nas forças da diferença colonial e de conhe-
cimentos subalternizados (MIGNOLO, 2019, p. 116)3.

Ao construirmos nossas questões, as reconhecemos e situamos no 
tempo e somos impelidos a pensar a relação especial que elas tecem com 
a dimensão temporal na qual estão inscritas, como, por exemplo, aquela 
que se refere a um bios midiático (SODRÉ, 2006). Essa relação espacial 
encontra-se também em transformação, pois, conforme Martín-Barbero 
(2014), vivemos um processo de mutação cultural, em que as relações 

3. Do original: “Los universales abstractos ya no pueden ser el fundamento de los 
proyectos universales, ni de la colonización bajo el nombre de democracia o bajo el 
nombre de socialismo (como lo conocemos hoy en día). La diversidad como un proyecto 
universal, un proyecto pasado en la diversalidad, es lo que pide la situación actual. Pero 
la diversalidad dificilmente puede basarse en un modelo de tiempo lineal desde un origen 
a su destino último; tampoco en un fundamento epistémico, desde de los griegos al 
Atlántico Norte; tampoco en un ideal democrático, de los griegos a la ilustración y sus 
secuelas. En cambio, debe basarse históricamente en las fuerzas de la diferencia colonial 
y los conocimientos subalternos”.
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entre Estado e sociedade são tensionadas e reinventadas a partir dos 
laços comunitários. As identidades são resultado das articulações entre 
local-global enquanto as comunidades culturais emergem como ambi-
ência de recriação identitária, de constituição, renovação e uso dos seus 
patrimônios históricos e culturais, engendrando outras formas de viver, 
transmitir e reproduzir as experiências culturais. 

Neste cenário de reconfiguração das espacialidades, o local vem 
redescobrindo sua potência enquanto fratura e articulação conceitual 
e prática dos tempos sociais: ao ser tensionado pelas transformações 
impostas pelas lógicas do fluxo de capitais e símbolos, a imaginação 
social é repovoada e reordenada pelos saberes locais. Esses saberes cole-
tivos e locais se constituem como competências de articulação, nascidas 
de ações transversais e articuladoras de dimensões lógico-simbólicas, 
históricas e estéticas (MARTÍN-BARBERO, 2003).

O local – tal como já dito também por Canclini (2011) – revela-se 
um espaço de contato e retradução do global. Mas, para além disso, é 
possível percebê-lo como espaço de emergência de novas instituciona-
lidades, resultantes de um fazer comunicacional que revela contatos e 
conflitos até então imprevistos entre as culturas. As relações comunica-
cionais, tecidas no cotidiano dos sujeitos, alcançam a institucionalidade 
do campo cultural e suas consequentes reconfigurações pela emergência 
de novas formas de narrar e figurar suas identidades. 

Na América Latina, a partir desses saberes de mescla e remodelação, 
tem-se notado a emergência na visibilidade de outras linguagens, reper-
tórios culturais e experiências sócio históricas, dando destaque àquelas 
formas negligenciadas pela percepção cultural moderna: “Na América 
Latina, o palimpsesto das memórias culturais múltiplas de seu povo 
nunca teve, como agora, possibilidades tão grandes de apropriar-se do 
hipertexto em que leitura e escritura, saberes e fazeres, artes e ciências, 
paixão estética e ação política se entrecruzam e interagem.”  (MARTÍN-
-BARBERO, 2014, p. 26, grifos do autor). A possibilidade inaugurada 
neste contexto deriva, especialmente, da mudança na tecnicidade e na 
institucionalidade do comunicacional, que passa pela transformação 
paradigmática de um fluxo comunicacional linear para a possibilidade 
de modalidades interacionais midiatizadas (BRAGA, 2006).



43A CONTEMPORANEIDADE COMO GESTO EPISTEMOLÓGICO

Ainda para Martín-Barbero (2014), as diversidades emergem 
pela digitalização, virtualização e troca – não mais dependente dos 
limites espaço-temporais – fundadoras de uma imaginação audiovi-
sual e, poderíamos acrescentar, de novas formas de contato e interação 
(THOMPSON, 2018); bem como pela configuração de um espaço 
público habitado pelos movimentos sociais e comunidades culturais. 
Tais transformações conduzem a uma discussão sobre a emergência da 
potência criativa e criadora dessas ações imprevistas e alternativas, ao 
mesmo tempo em que evidenciam a resistência dos imaginários sociais 
a qualquer pretensão de homogeneização dos repertórios culturais. 

Diante disso, ao inscrevermos nossas pesquisas no contemporâneo, 
consideramos e repensamos o tempo e suas “relacionalidades”, as cria-
ções e reverberações articuladoras nascidas no campo cultural, e proble-
matizamos de maneira direcionada a constituição dos nossos objetos, 
estabelecemos uma existência fenomenológica que considera a histori-
cidade, em sentido complexo, como ponto de inflexão. Olhamos para 
os contextos aos quais nossas pesquisas fazem apelo, tendo em vista os 
entrecruzamentos entre sujeitos e instituições. 

O contemporâneo, por esse viés, estabelece simultaneamente um 
encontro e uma fratura entre os tempos e entre os gestos de análise e 
problematização. Divide os tempos sem, necessariamente, demarcar-se 
de forma cronológica, bem como transforma-se em eixo para a compre-
ensão de um aqui e agora e da percepção acerca do comunicacional 
que habita os processos sociais. O presente figura como uma espécie 
de interseção, na qual uma atualidade plural corresponde tanto a fenô-
menos e acontecimentos quanto a perspectivas de leitura por meio das 
quais é possível resgatar, entrecruzar e (re)ver, de modos não hegemô-
nicos, o passado e prospectar um futuro.

3. No tempo e com o tempo: a circularidade entre mídia e 
interações sociais

Se olhamos para a cultura como lugar situado de práticas e contextos, 
como já dito, e tomamos o contemporâneo como gesto para essa mirada, 
não nos escapa o pensamento que tem como ponto de partida certos 
contextos: o Brasil, a América Latina e as imbricações do capitalismo e 
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de modelos modernos de uma sociedade ocidental transnacional. Olhar 
para estes horizontes geográficos e históricos de maneira a perguntar 
sobre suas opacidades, significa identificar e apanhar nuances que 
contornam fenômenos e questões e suas singularidades também situ-
adas. 

José de Souza Martins (2008) é categórico em afirmar que no Brasil e 
na América Latina, “a modernidade nos chega, pois, pelo seu contrário 
e estrangeira, como expressão do ver e não como expressão do ser, 
do viver e do acontecer” (p. 27). No descompasso entre seu “lugar de 
origem” e sua implantação em países de sociedades tão distintas de seus 
anseios racionalizantes, o autor chama a atenção para a necessidade de 
uma postura crítica e histórica sobre esse tempo que se pretende padro-
nizador e hegemônico

A modernidade se propõe muito mais como estratégia de compreen-
são e de administração das irracionalidades e contradições da socie-
dade capitalista do que como disseminação ilimitada da racionalida-
de ocidental e capitalista. O que se propõe à vida de todos os dias do 
homem contemporâneo não é essa racionalidade ilimitada, mas seus 
problemas, sua inconclusividade, suas dificuldades (MARTINS, 2008, 
p. 20).

Nesse sentido, a modernidade não se restringe ao moderno e, menos 
ainda, ao modernismo. Na América Latina, afirma o autor, temos uma 
modernidade constituída na tensão com temporalidades que não são 
as suas. Martins (2008) postula duas questões importantes que ajudam 
a pensar os limites e desafios de lidar com essa modernidade “latina-
mente”: 1) a própria modernidade e o sistema capitalista criam estra-
tégias de conter e manipular, frente aos sujeitos e instituições, seus 
problemas e contradições; 2) bem como, historicamente, a resistência 
popular sobre ela se dá de maneira menos concreta. Mais pelo deboche, 
pelo simbólico, do que pela ação. Uma espécie de “resistência passiva”, 
pouco organizada na sociedade civil. 

No entanto, é justamente a complexidade dessa apropriação que deve 
servir de referência para que se busque o residual existente no cotidiano e 
as maneiras como certas brechas e certos escapes jogam luz sobre gestos 
interpretativos possíveis acerca do contemporâneo. Assumir a existência 
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de uma “contemporaneidade latina” e “brasileira”, nesse sentido, faz-se 
pela percepção dos fenômenos triviais de transformação do material, 
do visual e dos valores culturais a partir de práticas sociais diversas e 
de seus imbricamentos com estratos produtivos e institucionais amplos; 
assim como pela captura dos modos particulares e situados de consti-
tuição desses fenômenos.

Este é o ponto: parecer moderno, mais do que ser moderno. A moder-
nidade se apresenta, assim, como a máscara para ser vista. Está mais 
no âmbito do ser visto do que no do viver. Ora, de qualquer modo, 
mesmo que o tempo do mascaramento seja esse tempo pretérito, a 
máscara é a identidade superficial e fenomênica própria da moderni-
dade. Os tempos contidos nas coisas e nas relações de certo modo se 
tornam falsos, articulados por um contemporâneo que é sobretudo 
aparência (MARTINS, 2008, p. 33).

Nos processos advindos do contato entre a mídia e as interações 
sociais, tal qual vem nos interessando em objetos de estudo, as tempora-
lidades emergem como ponto de interseção que conecta universos hete-
rogêneos de leitura da vida social. Ora nossa atenção parte da mídia, 
como foco, estendendo a percepção de seus processos intrínsecos a 
outros que lhe são exteriores. Ora partimos das interações sociais e suas 
relações com determinantes histórico-sociais, incluídos aí os meios de 
comunicação. Nesse movimento reflexivo, no qual a sociedade condi-
ciona a mídia e a mídia condiciona a sociedade, valorizamos a circu-
lação como ponte para apanhar o comunicacional que atravessa tais 
realidades. 

Não se trata de afirmar um comunicacional “latino” ou “brasileiro”, 
mas de considerar como temporalidades componentes de uma contem-
poraneidade contextualizada permitem perguntar por processos comu-
nicativos indicativos de complexidades que fujam de caminhos interpre-
tativos hegemônicos a partir, também, da Comunicação. De que modo 
mensagens, públicos, e materialidades, articulam circuitos simbólicos e 
revelam continuidades e rupturas? Como instituições, sujeitos e acon-
tecimentos pautam e modelam sociabilidades? De que maneira certos 
valores e significados sociais são atualizados reformulando presentes, 
passados e futuros? Como reconhecer sujeitos, espaços e tempos entre 
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simetrias e assimetrias comunicativas? Que contradições e sensibili-
dades despontam ou se apagam?

Há que se tomar essas questões e tantas outras pelo viés do desvela-
mento de opacidades cotidianas e, com isso, pela desconstrução de suas 
estruturas de poder e intervenção social naturalizadas ou hegemônicas. 
Metodologicamente, pode-se afirmar, não se trata de fixar objetivos a 
pesquisas, mas de colocar a desconfiança e a crítica como procedimentos. 
Pelo comunicacional como conceito e também pela sua dimensão apli-
cada e concreta, é possível fugir da “passividade” frente à modernidade, 
parafraseando Martins (2008). Para isso não se deve, necessariamente, 
colocar em crise os fenômenos e a partir disso conhecê-los. Antes, basta 
assentir que a crise precede a interpretação destes, sendo, ela própria, 
sua condição de existência.

4. Agindo na pesquisa: a contemporaneidade como eixo

De uma abordagem das discussões tecidas acima, tal qual Agamben 
(2009) sugere, estamos atentos ao que está obscuro em nosso tempo; e 
essa escolha situacional é fruto de uma vontade de tomar posição em 
relação ao mundo em que vivemos. Partilhamos do entendimento de que 
ser contemporâneo, não é só partilhar de um tempo. Assim, em nossa 
reflexão, tratamos da contemporaneidade como um gesto epistemoló-
gico, que orienta nosso olhar, bem como nossa conduta no processo de 
investigação. Pelbart (2017) ajuda-nos a refletir sobre dois aspectos que 
julgamos caracterizar o modo de agir do pesquisador que está atento ao 
contemporâneo: a autonomia do sujeito e o espírito de resistência. 

Partindo de uma abordagem mais filosófica, baseado em Foucault e 
Baudelaire, Pelbart (2017) defende a constituição do sujeito autônomo, 
que pensa por si mesmo, assumindo-se referência para a problemati-
zação do presente, como forma de ultrapassar os pressupostos conven-
cionais. Em sua percepção sobre o tempo na era da pós-modernidade, 
o autor compara o Chronos (tempo cronológico) e o Aion (tempo sem 
medida) e explica que a ruptura entre os dois acontece quando o tempo 
se libera da subordinação ao movimento cronológico. Para Pelbart 
(2017), a contemporaneidade pode ser compreendida, portanto, pelas 
relações de distanciamento e de proximidade que estabelecemos com 
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a origem (o presente), a partir da qual se encontram o moderno e o 
arcaico, o imemorial e o pré-histórico. 

[…] o tempo deixa de ser círculo ou linha, para abrir-se como plurali-
dade multidirecional, rizoma temporal […] Se o que alguns chamam 
de hipertempo contemporâneo faz algum sentido, é só na medida em 
que ele não preserva “um” sentido, isto é, uma direção, uma flecha do 
tempo (PELBART, 2017, p. 275). 

O sujeito exerce, portanto, sua autonomia na medida em que trans-
cende sua percepção além do processual, problematizando o presente e 
ultrapassando o pensamento cronológico e linear. Diante disso, a defesa 
da autonomia e a “exigência de pensar por si mesmo” (PELBART, 2017) 
está relacionada à proposição de novas teorias e, para além dos pressu-
postos, de novas hipóteses. Em consonância, entendemos que o contem-
porâneo exige essa postura do pesquisador: coragem para inquirir os 
fenômenos do tempo presente, colocando em xeque leituras já consa-
gradas. 

Somando-se a isso, o gesto epistemológico do pesquisador que 
recorta seu objeto a partir da contemporaneidade deve impregnar-se 
do espírito de resistência. Diante das opacidades, das crises e fraturas 
temporais, nos questionamos sobre o que significa resistir hoje, sobre-
tudo no campo da pesquisa. 

Se há algumas décadas a resistência obedecia a uma matriz dialéti-
ca, de oposição direta entre as forças em jogo, onde havia um poder 
concebido como centro de comando e que cabia a todos disputar, 
com a subjetividade identitária dos protagonistas definida pela sua 
exterioridade recíproca e complementaridade dialética (dominante/
dominado, colonizador/colonizado, explorador/ explorado, patrão/
empregado, trabalhador intelectual/manual, professor/aluno, pai/fi-
lho, etc.), o contexto pós-moderno, dada sua complexidade, suscita 
posicionamentos mais oblíquos, diagonais, híbridos, flutuantes. Sur-
gem outros traçados de conflitualidade (PELBART, 2017, p. 270).

A resistência nesse sentido se dá, portanto, a partir de comporta-
mentos singulares, que exploram a circulação do conhecimento de 
maneira difusa, para além do mise en scène academicista e dos redu-
cionismos da divulgação científica restrita aos muros institucionais. 
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Resistir, na contemporaneidade, significa atirar-se às colisões e aos 
embates coletivos, transpor as fraturas do tempo e reivindicar para si 
uma atitude frente à atualidade.

De acordo com Pelbart (2017), embora não saibamos bem quais 
devires nos atravessam hoje – ou, apropriando-nos da ideia do autor, 
não saibamos como os devires nos atravessam – é possível perceber 
que as rupturas revelam o que éramos até pouco tempo (e que ainda 
preservamos, em alguns casos), em relação às doutrinas, aos modos de 
organização e representação política, aos modos de pensar e de existir: 
“Molduras que ontem davam-nos identidade, direção, expectativa, 
promessa, fizeram água […] O que se esboça ou se desenha não tem 
mais uma direção unívoca […] Desfez-se a totalidade do tempo, ou o 
tempo como totalidade (PELBART, 2017, p. 276-277). Essas “cesuras”, 
como define Pelbart, constituem “um desequilíbrio que nos faz viver 
nessa brecha e nas aberrações daí advindas, com as novas inquietações e 
emoções que lhe são próprias” (p. 277). É nesse contexto que situamos o 
contemporâneo, identificamos e tensionamos objetos de pesquisa. 

É preciso, como aponta Novaes (2013), manter o “trabalho perma-
nente da inteligência”, como uma potência de transformação do futuro. 
Se hoje vivemos uma “crise de espíritos”, a (re)compreensão sobre os 
sentidos do tempo é uma investida necessária e urgente. A contem-
poraneidade, assim, revela presentes, passados e futuros, sendo este 
último aquilo que “confunde-se, em cada um de nós, com o próprio ato 
de viver” (2013, p. 20). O “espírito do tempo”, nesse sentido, deve ser 
problematizado: “ora, se o fundamento do espírito consiste em duvidar, 
nada é mais contra o espírito do que o ‘espírito’ do nosso tempo” (p. 23). 
E como fazê-lo? Indo além daquilo que se refere ao próprio tempo, sua 
superfície; tateando a busca por aquilo que se “desdobra em seu seio”4.

Assim, instigados pelas tensões do contemporâneo – que nos desa-
fiam a pensar nas múltiplas “modernidades”, nos processos de construção 
do valor social e na emergência das diferenças – dialogamos também, 
em nosso esforço de pesquisa, com a ruptura pensada pelo pensamento 

4. Novaes (2013) utiliza a ideia de flecha para pensar o movimento do tempo para além 
dos fenômenos
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abissal5, tal como enunciado por Santos (2007), que nos desafia a proble-
matizar a atualidade das tensões sociais processadas diversamente no 
tecido social a partir de uma inversão de olhares. Deve-se fugir da abis-
salidade da cultura ocidental, que gerou historicamente apagamentos 
sobre o que não corresponde aos ideais de modernidade e procurou 
estabelecer rupturas no espaço e no tempo, invisibilizando o dissonante 
(tentando eliminar a realidade do outro e o outro da realidade epistemo-
lógica do mundo). 

Retomando Santos (2007), os abalos sofridos pelo pensamento abissal 
envolvem tanto as lutas decoloniais (que reverberam na constituição das 
crises da contemporaneidade acima elencadas) quanto a expansão de 
uma luta por outras epistemologias, pelas “epistemologias do sul”. Santos 
acredita que a ruptura com o pensamento da modernidade ocidental 
– um “espírito do tempo hegemônico”, nos dizeres de Novaes (2013) – 
somente se completa se fizer apelo a outras formas de conhecimento, 
que deem conta da diferença e do alternativo ao moderno ocidental – 
nas palavras do autor “não existe justiça social global sem justiça cogni-
tiva global” (SANTOS, 2007, p. 83).  É procurando contribuir para a 
constituição de uma justiça cognitiva global que desenvolvemos nosso 
trabalho, tendo, nesse viés, um pano de fundo tácito e operatório para a 
construção de nossas problematizações. 

Diante disso, assumimos a transversalidade do contemporâneo nas 
nossas pesquisas como uma exigência de não só “ver as trevas” (ou seria 
reconhecê-las?), como também uma necessidade de se posicionar e agir 
para lançar à luz as incongruências, violências e dissonâncias de nosso 
tempo. Construir problemas de pesquisa que interpelem o tempo e(m) 
suas condições de ação, promovendo sobre ele uma interpretação cuja 
crítica, a reflexão consequente, é também uma espécie de agir.

5. “A modernidade ocidental, em vez de significar o abandono do estado de natureza 
e a passagem à sociedade civil, significa a coexistência de sociedade civil e estado de 
natureza separados por uma linha abissal com base na qual o olhar hegemônico, localizado 
na sociedade civil, deixa de ver e declara efetivamente como não-existente o estado de 
natureza. O presente que vai sendo criado do outro lado da linha é tornado invisível ao ser 
reconceitualizado como o passado irreversível deste lado da linha. O contato hegemônico 
converte simultaneidade em não-contemporaneidade, inventando passados para dar lugar 
a um futuro único e homogêneo” (SANTOS, 2007, p. 74). 
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É por essa leitura do contemporâneo que (re)modelamos e assu-
mimos nossa relação com as temporalidades. Parece-nos que, assim 
como é preciso colocar o passado em xeque pela crítica tornada possível 
pelo olhar tecido em nossa época, a fim de fazermos emergir novas figu-
rações e leituras para as tensões do social. Com isso, é imprescindível 
estilhaçar a noção de futuro projetado como resultado de um presente 
já colocado. 

O futuro emergente pelo viés do contemporâneo exige uma ação 
política que coloca as permanências do social em contrapelo; permite 
entrever novas possibilidades de existência e de vida que não sejam limi-
tadas ao já dado pelo passado e às violências naturalizadas do presente. 
O futuro construído pelo passado hegemônico é um futuro de perpetu-
ação, é um “futuro do atraso”, um futuro da violência, desesperançado, 
porque não entrevê possibilidades diferentes. Uma pesquisa questiona-
dora – que se coloca como contemporânea do seu tempo com o objetivo 
de desembaraçar e compreender as trevas de sua época – traz em seu 
seio o gérmen da transformação do mundo social. 

No fim das contas, a que nos serve observar o contemporâneo com 
suas opacidades e incongruências? Qual o nosso poder de agência 
diante de nossas investigações traçadas a partir do contemporâneo? A 
isso tomamos de empréstimo a noção de levante em Didi-Huberman, 
para quem o levante é uma expressão encarnada numa ação de força, 
resistência e coragem, “é um sinal de esperança e de resistência. É um 
gesto e uma emoção” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 117). Assim, nosso 
gesto epistemológico é mais do que uma maneira de abordar nossas 
pesquisas, é um gesto que anuncia um levante, uma ação encarnada, 
tecida por resistência e coragem, pois nos conduz a colocar o mundo e 
as opacidades do nosso tempo em questão.
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Capítulo 2

A questão do tempo na perspectiva 
pragmatista da comunicação
Vera Veiga França

Convidada para falar sobre tempo e comunicação – perspectiva 
temática que orienta o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Temporalidades da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)1 –, me 
vi frente a um desafio e a um estímulo. O que dizer do tempo em sua 
interseção com a comunicação, dos conceitos de tempo e temporalidade 
enquanto vertentes orientadoras de questões comunicacionais?

A evidência imediata – mas também a primeira referência a ser 
descartada – seria a associação mecânica com a História. Naturalmente, 
trabalhos sobre a história dos meios, a história de veículos específicos ou 
a biografia de grandes comunicadores trazem uma contribuição impor-
tante para os nossos estudos. Mas eles não constituem, per se, traba-
lhos comunicacionais. Em tais casos, o objeto de estudo (a empiria) é 
extraído do terreno da comunicação, porém o campo disciplinar que 
conduz o esforço de busca e tratamento de dados, ali, seria a História. 

1. O presente texto é uma versão revisitada de Aula Inaugural proferida junto ao Programa 
de Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGCOM-UFOP) em 03 de 
maio de 2017. Agradeço aos colegas do Giro (Grupo de Pesquisa em Mídia e Interação 
Social) o convite para sua publicação nesta coletânea que reúne autores participantes do I 
Colóquio Mídia e Interações Sociais (do qual também participei).
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Então, embora a perspectiva histórica agregue questões relevantes para 
nossas pesquisas, ela não tensiona “de dentro” o nosso objeto de estudo.

De que maneira, então, tratar do tempo numa perspectiva comuni-
cacional ou, melhor dizendo, fazer dele uma categoria problematizadora 
da própria Comunicação? Como fazê-lo incidir no âmago mesmo da 
comunicação enquanto objeto de conhecimento?2

Na tentativa de responder a esse desafio, minha reflexão aqui fará 
dois movimentos. Primeiramente quero situar a própria concepção de 
comunicação que orienta nosso Grupo de Pesquisa na UFMG3, uma 
concepção de inspiração pragmatista desenvolvida por filósofos estadu-
nidenses na passagem dos séculos XIX e XX. Existem muitas maneiras 
de conceituar a comunicação; a concepção pragmatista toma a comuni-
cação enquanto prática no mundo, ação revestida de sentido, empreen-
dida por agentes humanos, que se desdobra em consequências. É nesse 
lugar da ação e das consequências que o tempo atua, tendo como sede 
o presente, conforme discutido por G. H. Mead (1932). Num segundo 
movimento, e na medida em que a relação presente-passado evoca o 
conceito de memória, buscarei subsídios na reflexão de dois filósofos de 
tradição distinta, também do início de séc. XX, Henri Bergson e Walter 
Benjamin, buscando estabelecer algumas conexões e formular indaga-
ções. 

1. A Comunicação numa perspectiva pragmatista

Inicialmente, necessito justificar porque recorrer ao Pragmatismo 
para falar sobre a comunicação, bem como situar a concepção de comu-
nicação que nos orienta. O conceito de comunicação, em princípio, 
parece uma formulação independente de outras questões, como se cons-
tituísse o resultado de uma compreensão quase direta do que a comu-
nicação “é”.  

2. Sobre a discussão objeto empírico e de conhecimento, ver: França (2001, 2002).

3. O Gris (http://www.fafich.ufmg.br/gris/), Grupo de pesquisa em Imagem e Sociabilidade 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), criado em 1994. Ao longo desses anos, 
o Gris tem recebido apoio, na forma de bolsas e recursos, do CNPq e FAPEMIG.
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Na verdade, não é tão simples, pois “o que as coisas são” reflete, claro, 
suas características, mas também nossa perspectiva de apreendê-las. 
Conceitos não surgem do nada; eles se inscrevem em perspectivas mais 
amplas a respeito do próprio movimento de conhecer, de apreender o 
mundo. “Conhecer” implica tomar posição – de forma mais ou menos 
consciente – dentro de uma certa lógica, um tipo de compreensão sobre 
como tratar as coisas do mundo. Correntes de pensamento constituem 
o pano de fundo de onde surgem os conceitos e atuam como matrizes 
que orientam a postura e os procedimentos dos pesquisadores. Entre 
essas grandes tendências, ou Escolas (que não são escolas no sentido 
literal, e por vezes se entrecruzam), temos, entre outras, o Positivismo, o 
Idealismo, o Estruturalismo, a Fenomenologia, o Pragmatismo (e outros 
“ismos”). 

Por outro lado, é importante lembrar que, como resultado do 
processo de desenvolvimento da ciência moderna, sobretudo a partir do 
séc. XIX, o conhecimento científico se dividiu em campos disciplinares. 
Conforme nossa formação e lugar de inserção, pesquisamos dentro de 
ciências específicas (Sociologia, História, Comunicação etc.), e cada 
uma delas agrupa tradições, pressupostos e referências que ordenam o 
olhar sobre uma determinada empiria (um objeto empírico); cada uma 
constrói seu próprio objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento 
da Linguística e o da Comunicação, por exemplo – ciências que têm 
muitas interfaces – não é o mesmo, e podem orientar leituras distintas 
sobre um mesmo objeto empírico (um jornal, por exemplo).

Do entrecruzamento dessas duas dinâmicas surgem as teorias 
(conjuntos ordenados de conhecimento sobre determinado tema ou 
questão) e os conceitos (unidades de conhecimento; representação de 
um elemento da realidade). Ilustrando com um exemplo: no campo da 
Sociologia, encontramos um dado conceito de classe social inscrito na 
perspectiva do Marxismo; e um conceito diferente de classe ou estrato 
social a partir do Estrutural-Funcionalismo (que é uma outra corrente). 
No campo da Comunicação ocorre da mesma maneira; nossos conceitos 
e teorias estão fundados em perspectivas, correntes de pensamento, 
embora essa filiação nem sempre esteja clara ou apareça diretamente. 
(É necessário dizer também que, no terreno das ideias, as coisas não são 
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sempre tão ordenadas, e conceitos e teorias advindos de tradições dife-
rentes podem se misturar, às vezes inclusive produzindo bons resultados 
do ponto de vista de instrumentos de leitura. Lembrando sempre que o 
objetivo dessas teorias e conceitos é nos proporcionar conhecimento de 
aspectos da realidade.) 

Assim é que inicio esta reflexão – dentro do campo científico da 
Comunicação – adotando uma determinada concepção do nosso objeto 
de estudo (o comunicacional) inscrita e inspirada pela perspectiva 
do Pragmatismo. Essa corrente de pensamento traz um viés filosófico 
que orienta uma determinada postura de conhecimento, uma dada 
compreensão de mundo (diferente do que seria se adotássemos, por 
exemplo, uma perspectiva positivista). De forma um tanto simplificada, 
podemos dizer que o Pragmatismo se pauta pelos seguintes postulados: 
somos seres em ação no mundo; agimos em conjunto, orientados reci-
procamente por essa ação; nossa ação nos leva a pensar, nos faz refletir. 
Aqui, então, o pensamento é provocado e está relacionado com nossa 
intervenção no mundo. Para o Pragmatismo, a inteligência humana 
é resultado de nosso esforço para responder às demandas práticas da 
realidade em que estamos imersos. Não são as ideias que, originaria-
mente, movem o mundo; é nossa intervenção que nos faz pensar, e o 
pensamento se materializa na e a partir da ação. O que significa então, 
enquanto postura de conhecimento, tomar como ponto de partida essa 
natureza prática dos fenômenos do mundo, sua inscrição numa dinâ-
mica de ação e consequências da ação. 

De que maneira essa postura (a adoção de uma perspectiva – ou uma 
inspiração – pragmatista) incide sobre o nosso campo de estudos? Ela 
atua exatamente configurando a forma de pensar o objeto de estudo de 
nosso campo, ou seja, delineando uma dada concepção de comunicação. 
Deste lugar, a comunicação é compreendida como uma ação conjunta de 
sujeitos atuantes, uma interação que se processa através da linguagem 
(uso de símbolos – sinais significantes). Não se trata aqui de um fenô-
meno mentalista ou cognitivista, algo que se passa apenas em nossa 
mente, em nossa consciência – conhecer algo, ser persuadido. Nem 
de ações mecânicas, desprovidas de consequências e de significados – 
transmitir, receber. Trata-se de uma prática, uma ação no mundo, que se 
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utiliza (se processa através) do simbólico, passa por processos de ajus-
tamento por parte dos envolvidos e tem consequências – influenciar, 
ampliar o conhecimento, estreitar relações ou estabelecer um confronto. 
A comunicação é da ordem da experiência, uma ação que envolve vários 
elementos, se desenvolve em etapas, provoca consequências.

Analisar a comunicação numa perspectiva pragmatista ou praxio-
lógica (QUÉRÉ, 2018) supõe levar em conta esses aspectos: assumir 
a dimensão prática, constituidora da comunicação – constituidora de 
nossa subjetividade, da objetividade do mundo.

Situando-nos nessa concepção, o que dizer do tempo em sua inter-
seção com a comunicação? O tempo da ação é o presente; a comuni-
cação, portanto se dá no presente. Mas é um presente que se desdobra: a 
comunicação atravessa fases, assume a dinâmica de um circuito, ou elos 
que se encadeiam. Não se trata de um momento, mas de uma dinâmica 
temporal – um processo que se desenrola. 

Essa compreensão processual, no entanto, é importante, mas não é 
suficiente para dar conta da incidência do tempo na perspectiva da ação. 
Não basta dizer que a ação comunicacional tem uma duração; é preciso 
ir mais longe, e entender que vários tempos atuam conjuntamente no 
presente. Em outras palavras, toda ação, no seu acontecer, se dá no 
presente, mas é sempre um presente que dialoga com outros tempos. 
Agindo no presente, tomamos como referência experiências passadas 
e consequências futuras. Um passado orienta a ação presente – só que 
não é qualquer passado, ou o passado como algo definido, um passado 
intacto que estava lá, atuando para chegar em uma dada ação posterior. 
Invertendo o movimento, trata-se antes de um certo passado suscitado 
pela experiência presente. Assim, de forma circular, é o presente que 
relê e seleciona o passado a ser convocado. É aquele passado que esta 
experiência presente recupera como oportuno. Tomando exemplos bem 
simples: é quando meu carro para com um problema mecânico que me 
remeto a uma revisão que esqueci de fazer (a falta da revisão provocou 
o problema – mas ela só apareceu porque o carro parou); responder a 
uma agressão verbal me faz reportar a outras experiências semelhantes, 
e inclusive ao conhecimento prévio que tenho (ou não) do agressor.
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Da mesma maneira, nossa ação leva em conta seus desdobramentos: 
ela antevê consequências. É orientada pelo que pode vir – o futuro. 
Agimos em função de alguma finalidade; agir supõe escolher alternativas 
em função de alcançar algo, antever o que poderá suceder na sequência. 
Até mesmo um simples “bom dia” pode ter consequências, assim como 
oferecer ajuda para consertar um carro. Responder a uma agressão 
verbal supõe avaliar possíveis desdobramentos – danos na imagem dos 
interagentes, riscos de passar para a agressão física etc.

Ou seja: o presente da ação convoca outras temporalidades, aciona 
um passado e um futuro. Retoma, por sua conta, experiências passadas, 
e se projeta em possibilidades que poderão advir.

2. G.H. Mead:  a natureza social do presente

O Pragmatismo que reivindicamos aqui é aquele instituído por dois 
filósofos estadunidenses, Charles S. Peirce e William James, na passagem 
do séc. XIX para o séc. XX, que foi trazido para o campo das ciências 
sociais por dois autores do mesmo período, John Dewey e George H. 
Mead. E é a contribuição de Mead que buscamos para falar do tempo e, 
mais especificamente, do presente.

Para Mead, o presente é o locus da realidade, e o conceito central 
para se pensar o presente é o de emergência. O presente é marcado pela 
emergência; é o que acontece, enquanto acontece. Esse sentido de “acon-
tecer” ganha a natureza de um processo de reajustamento. Tal processo, 
longe de ser um arranjo pessoal, é social, porque o ajustamento inclui 
elementos que não são individuais; fazem parte da experiência e do 
repertório coletivo. Agimos em situação não de forma inédita e autoral, 
mas conforme os padrões de comportamento, as técnicas e os valores da 
coletividade na qual nos inserimos.

Na perspectiva pragmatista que o anima, Mead entende que o passado 
é formado do ponto de vista da emergência atual – ele é validado por sua 
adequação à situação. Para ele, “o passado não pode qualificar aconte-
cimentos que já foram presentes: seu ‘what it was’ foi definitivamente 
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perdido” (LECLERC-OLIVE, 2012, p. 83)4. De forma categórica, Mead 
(1932) afirma que o passado não se refere a acontecimentos que têm 
uma realidade independente do presente, mas é resultado de uma inter-
pretação e das condicionantes que se dão na “sede da realidade”, que é 
sempre o presente.

Aquilo que acontece agora (o presente tomado como aquilo que se dá 
num determinado momento), no seu acontecer, convoca e se apoia em 
alguns fragmentos do passado, e lança novas luzes em acontecimentos 
anteriores. “Se há emergência, ela se reflete imediatamente no passado. 
Há um novo passado; assim como quando ascendemos em um terreno, 
a paisagem que se estende atrás de nós se torna uma paisagem diferente”5 
(MEAD, 1932, p. 9-10, grifos meus).

As primeiras décadas do século XX foram atravessadas pelas ques-
tões trazidas pelo conceito de relatividade (Einstein), contrapondo-se 
à ideia de manutenção e continuidade das coisas do mundo físico da 
mecânica newtoniana; Mead foi bastante influenciado por esse contexto. 
Se entendemos que a realidade é ordenada por leis definitivas, por estru-
turas determinantes, não haveria emergência: as coisas foram e conti-
nuarão a ser o que elas são agora. Diferentemente, a perspectiva trazida 
pelo viés da relatividade reduz o tipo de realidade que pode ser comum 
ao passado, ao presente e ao futuro a um arranjo ordenado de aconte-
cimentos em um espaço-tempo. Mead fala em passagens, um tipo de 

4. Do original: “[Mead précise que pour lui] le passé ne peut qualifier des événements qui 
ont été présents : leur ‘what it was’ est définitivement perdu” (LECLERC-OLIVE, 2012, p. 
83).

5. Do original: “But if there is emergence, the reflection of this into the past at once takes 
place. There is a new past, for from every new rise the landscape that stretches behind us 
becomes a different landscape” (MEAD, 1932, p. 9-10).
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continuidade que apenas descobrimos quando acontece o novo6. E são 
essas passagens que realizam o que entendemos por tempo.

Assim, é através de acontecimentos que provocam mudanças que 
o tempo emerge. O tempo não é como o espaço, que pode ser captu-
rado no campo perceptivo dos indivíduos: as perspectivas temporais se 
produzem através das transformações. 

Temos então a ideia de que o tempo se dá a ver através dos aconte-
cimentos – emergências marcam o desenrolar do tempo, o movimento 
das temporalidades. Tempos mais rápidos, tempos mais lentos se dão 
em função da sequência de ocorrências; os tempos rápidos que vivemos 
hoje têm a ver com a quantidade de ações / acontecimentos que povoam 
nossas vidas. E o tempo aparece quando nos damos conta da mudança.

Dessa maneira, a perspectiva temporal se relaciona com o estado 
mental ou consciência: um indivíduo consciente (e é onde nos distin-
guimos dos animais) é um ser capaz de olhar para a frente e para trás. 
Ele é capaz de se ver ontem, hoje e amanhã – “é por que o indivíduo 
consciente é tanto um animal quanto um ser capaz de olhar para trás 
e para frente que a consciência emerge com os sentidos e valores com 
os quais ela informa o mundo”7 (MEAD, 1932, p. 67).  Assim, a cons-
ciência para Mead diz de um conjunto de referências que utilizamos 
para “informar o mundo” – dar forma ao mundo, apreendê-lo através de 
determinados esquemas e estruturas perceptivas. Ora, esses elementos 
com os quais entendemos e damos forma ao mundo (essas significações 
e valores) vêm de outros lugares que não apenas a situação presente – 

6. “A conclusão é que não há uma história de presentes que se fundam uns nos outros com 
suas novidades emergentes. O passado que nós construímos do ponto de vista do novo 
problema de hoje está fundado sobre continuidades que nós descobrimos naquilo que 
foi produzido. [...] Tudo que emerge apresenta continuidade, mas não antes de ter sido 
efetivamente emergido” (MEAD, 2012a [1932], p. 173). 
Do original: “La conclusion est qu’il n’y a pas d’histoire des présents qui se fondent les 
uns dans les autres avec leurs nouveautés émergentes. Le passé que nous construisons du 
point de vue du nouveau problème d’aujourd’hui, est fondé sur des continuités que nous 
découvrons dans ce qui s’est produit. [...] Tout ce qui émerge présente de la continuité, mas 
pas avant d’avoir effectivement émergé” (MEAD, 2012a [1932], p. 173).

7. Do original: “It is because the conscious individual is both an animal and is also able to 
look before and after that consciousness emerges with the meanings and values with which 
it informs the world” (MEAD, 1932, p. 67).
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vem de outros tempos, mas também de diferentes sistemas. No presente 
onde a mudança acontece, o “objeto” emergente está inserido em tal 
situação presente, mas também em outras. Refletindo o viés trazido pela 
perspectiva da relatividade, Mead nos diz que as emergências compre-
endem a presença de um mesmo objeto (ou questão) em diferentes 
sistemas. Como exemplo, ele cita o caso de um animal predador – que 
está em relação com sua presa, mas também em relação com o ambiente 
e com o seu bando.

Pensemos nesta aula enquanto uma emergência, que me coloca em 
relação com vocês, mas também com a situação de “aula inaugural” (não 
é qualquer aula), com os colegas (e ex-alunos) Frederico e Denise, que 
me convidaram para esta aula, e inclusive com meu lugar de origem 
(UFMG) e com minha trajetória de professora. Nesta conjugação de 
inserções em diferentes sistemas vemos também uma dinâmica de 
temporalidades: a da aula, a da minha trajetória, a do curso de vocês. 
Nossa ação aqui se insere no momento presente, mas dialoga com 
outros tempos e outras referências – que não são apenas minhas, mas 
partilhadas por diferentes arranjos grupais.

Desse breve recurso às ideias de Mead e à sua reflexão sobre a natu-
reza social do presente podemos tirar alguns insights para pensar a 
relação entre tempo e comunicação. Se a emergência convoca diferentes 
referências e implica um processo de reajustamento, é sobretudo a 
linguagem que vai atuar como arranjo ordenador dos elementos díspares 
convocados, e na condensação das temporalidades inscritas em uma 
dada ação. 

Vemos assim que nossas práticas comunicativas refletem e atuam 
sobre o tempo, e nossas falas dizem também de arranjos temporais. 
Sabemos (e a etimologia nos lembra muito bem) que as palavras têm 
história – mas não é disto que se trata aqui. A produção de atos comu-
nicativos é nossa forma humana de viver o presente, nos relacionar com 
o mundo e com os outros; fazemos isto ordenando tempos e referências. 
Certamente existem enunciados que são mais pontuais, praticamente 
se limitam ao momento da enunciação. No entanto, nossas elabora-
ções discursivas e nossa tessitura de narrativas são formas engenhosas 
de encrustar as várias temporalidades que irrigam nosso presente. Se é 
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nosso interesse tratar disso, nossas análises podem incidir fortemente 
na revelação de quais cenários temporais são convocados por um dado 
produto comunicativo, de onde (de qual sistema) ele retira elementos 
como base para sua inserção hoje.

Improvisando exemplos ilustrativos (naturalmente nossas análises 
têm que ir bem mais longe que tais evidências), pudemos registrar o 
quanto as manifestações pró-impeachment nos anos 2015 e 2016 no 
Brasil trouxeram imagens e frases que convocavam a Ditadura Civil-
-Militar instalada em 1964, acenando para o seu retorno; o quanto 
buscaram atualizar o "perigo comunista" e a já superada Guerra Fria, 
e a maneira como manipularam exemplos de futuro nefastos e inde-
sejáveis (“tornar-se uma Venezuela”). Tais referências evidenciavam, 
já naquele momento, o quanto valores conservadores faziam parte de 
nosso presente; nossa leitura não conseguiu (de forma consequente) 
antecipar a força desses valores e do futuro que eles estavam projetando. 
Também era importante ter sido detectada a maneira como os discursos 
antipetistas e contra Dilma dialogavam com referências de outros países 
e se inseriam em contextos mais amplos, de retorno da ultradireita pelo 
mundo, e tempos mais estendidos, incluindo o período de redemocra-
tização da América Latina (os pós-golpes militares) e o surgimento de 
governos progressistas. Em 2016, a esquerda e os movimentos sociais no 
Brasil pensavam estar vivendo seu pior momento; o que seria vivido de 
2018 em diante era inimaginável.

Outros exemplos podem ser evocados quando analisamos diferentes 
produtos – uma telenovela, uma campanha publicitária –, pois certa-
mente eles evocam (incrustam) diferentes situações e tempos, e é desses 
cruzamentos que constroem seus sentidos.

3. Tempo e memória

Como foi ressaltado acima, em sua ênfase no presente, Mead fala 
também do passado. Um certo passado volta o tempo todo, convocado 
e atualizado pelo presente. 

O presente não é nem o passado nem o futuro. A distinção que nós 
estabelecemos entre eles é evidentemente fundamental. Se desdobra-
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mos um elusive present8, como sugerido por Whitehead, incluindo 
nele uma parte do passado e tanto quanto possível uma parte do futu-
ro, os acontecimentos assim incluídos não pertencem nem ao passa-
do nem ao futuro, mas ao presente. [...] Existe passagem na duração, 
mas é uma passagem presente. O passado surge com a memória. Nós 
anexamos na parte de trás do presente as imagens memoriais daquilo 
que acaba de acontecer9 (MEAD, 2012a [1932], p. 167, grifo meu).

Mead (que foi leitor de Bergson) também enfatiza os conceitos de 
duração10 e memória,  porém não vai muito longe na discussão desse 
último  –  “o passado aparece sob forma de representações de todo tipo, 
particularmente sob forma de imagens memoriais que são elas mesmas 
do presente”11 (MEAD, 2012a[1932], p. 167). Ele está voltado para a 
maneira como o passado é incorporado, constituindo esse elusive present 
(esse presente especial). Interessa-nos, no entanto, refletir melhor sobre 
como a memória promove essa inserção do passado no presente, e faço 
apelo aqui, então, ao próprio Henri Berson, agregando um outro impor-
tante filósofo da mesma época, Walter Benjamin. Eles falam de um outro 

8. Em francês a expressão de Whitehead “elusive present” é traduzida por “présent 
spécieux”. Não encontrei a tradução usada em português; talvez pudéssemos falar em 
“presente evasivo”.

9. Do original: “Le présent n’est ni le passé ni le futur. La distinction que nous établissons 
entre eux est évidemment fondamentale. Si nous déployons un présent spécieux de 
manière à ce qu’il couvre plus d’événements, comme Whitehead le suggère, en incluant 
une partie du futur, les événements ainsi inclus n’appartiendraient ni au passé ni au futur, 
mais au présent. […] Il y a passage dans la durée, mais c’est un passage présent. Le passé 
surgit avec la mémoire. Nous attachons à l’arrière du présent les images mémorielles de ce 
qui vient juste d’arriver” (MEAD, 2012a [1932], p. 167).

10. “Duração é um presente escorregando em um outro, e isto implica uma diferença entre 
um presente e um outro, quer dizer que isto implica uma mudança – aquilo que advém por 
último é diferente do que o precedeu e esta diferença é uma ocorrência” (MEAD, 2012b 
[1932], p. 179).
Do original: “Durée: un présent glissant (slipping) dans un autre, et cela implique une 
différence entre un présent et un autre, c’est-à-dire que cela implique un changement – que 
ce qui advient en dernier est différent de ce qui a précédé et que cette différence est une 
occurrence” (MEAD, 2012b [1932], p. 179).

11. Do original: “Le passé apparaît sous forme de représentations de toute sortes, 
particulièrement sous forme d’images mémorielles qui sont elles-mêmes du présent  ” 
(MEAD, 2012a [1932], p. 167)
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lugar que não o Pragmatismo12 e minha incursão na contribuição desses 
autores é bem específica, buscando subsídios para resgatar um conceito 
de memória que possa nos ajudar a compreender esse movimento entre 
passado e presente. 

Numa apropriação bastante livre (e certamente simplificada) da 
discussão empreendida por Bergson em Matéria e memória (1990 
[1896]), encontramos como ponto de partida a noção de percepção. 
Vivemos no mundo bombardeados por uma profusão de estímulos 
(objetos materiais) – que ele chama “imagens” –, e tratamos / perce-
bemos esses objetos em função de sua relação com nossa ação e nosso 
corpo. Bergson nos diz que a percepção é possibilidade de ação: “mede 
nossa ação possível sobre as coisas e por isso, inversamente, a ação 
possível das coisas sobre nós” (BERGSON, 1990, p. 41). 

Frente à totalidade das imagens, como a percepção lida com a 
profusão? Como seleciona? É aí que entra o espírito, através da memória. 
Lembranças (referências do passado) deslocam, orientam nossas percep-
ções reais. 

Duas dinâmicas são operadas pela memória em seu trabalho de 
orientar a percepção: a) ela aciona as imagens da lembrança, que se 
somam às imagens da percepção imediata (ela recobre a percepção 
imediata com uma camada de lembrança); b) ela contrai a essas imagens 
(a multiplicidade de momentos) na espessura – ou duração –  da expe-
riência (durée é um conceito caro para Bergson) (1990, p. 23)13. Ressal-
tando sempre, no entanto, que o que aciona essa dinâmica são as neces-
sidades do presente:

12. É difícil inscrever esses dois pensadores em escolas específicas; Bergson estabeleceu bons 
diálogos com William James (um dos pilares do Pragmatismo, e grande influenciador do 
trabalho de Mead e Dewey), na conjunção da Filosofia e da Psicologia, mas, diferentemente 
dos pragmatistas, se inscrevia no campo da Metafísica. De acordo com Merleau-Ponty, ele 
foi, de alguma maneira, um antecessor da Fenomenologia. Benjamin, embora próximo da 
Escola de Frankfurt, ocupa também um lugar ímpar na Filosofia, na Estética, conjugando 
tradições religiosas judaicas ao Materialismo marxista, com pinceladas da Psicanálise. 

13. “A heterogeneidade qualitativa de nossas percepções sucessivas do universo deve-
se ao fato de que cada uma dessas percepções estende-se, ela própria, sobre uma certa 
espessura de duração, ao fato de que a memória condensa aí uma multiplicidade enorme 
de estímulos que nos aparecem juntos, embora sucessivos” (BERGSON, 1990, p. 52).
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O que constitui o mundo material, dissemos, são objetos, ou, se pre-
ferirem, imagens, cujas partes agem e reagem todas através de movi-
mentos umas sobre as outras. E o que constitui nossa percepção pura 
é, no seio mesmo dessas imagens, nossa ação nascente que se desenha. 
A atualidade de nossa percepção consiste, portanto, em sua atividade, 
nos movimentos que a prolongam, e não em sua maior intensidade: o 
passado não é senão ideia, o presente é ídeo-motor (BERGSON, 1990, 
p. 51, grifos do autor).

Ou seja: o espírito, em vista das exigências do presente, convoca 
lembranças do passado que podem ser utilizadas na ação em curso 
(vemos aí uma proximidade com o que é dito por Mead). Essas 
lembranças se misturam com as imagens do presente e é esse “híbrido” 
(a palavra é minha) que confere espessura à (nova) experiência. 

Passado e memória não estão em relação de simultaneidade com o 
presente e o vivido; o trabalho do cérebro é, assim, selecionar e simpli-
ficar lembranças em vista de sua utilização na sua ação presente. A 
memória constitui, portanto, o ponto de contato entre a consciência e 
as coisas, corpo e espírito; ela é uma virtualidade que só se atualiza em 
função das exigências de ação. A atualidade da nossa percepção contém, 
assim, uma atualização da memória: o passado é revivido em função (e 
como instrumento operador) da experiência do presente.

Walter Benjamin, no belo ensaio Sobre alguns temas em Baudelaire 
(1975), retoma Bergson via Proust (À la recherche du temps perdu), que 
“introduz um momento novo” em sua leitura:

Parece, no entanto, que em Bergson o fato de voltar-se para a atu-
alização intuitiva do fluxo vital é uma questão de livre escolha. A 
convicção diversa de Proust já se anuncia na própria terminologia. A 
mémoire pure da teoria bergsoniana torna-se nele [Proust] mémoire 
involontaire. Desde o início, Proust confronta essa memória involun-
tária com a voluntária, que está à disposição da inteligência (BENJA-
MIN, 1975, p. 36). 

No caminho dessa precisão de termos apresentada por Proust, 
Benjamin estabelece uma diferença entre memória e lembrança, a partir 
da distinção psicanalítica de memória voluntária (consciência) e invo-
luntária: “A função da memória – escreve Reik – consiste em proteger 
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as impressões; a lembrança tende a desagregá-las. A memória é essen-
cialmente conservadora; a lembrança é destrutiva” (BENJAMIN, 1989b, 
p. 108).

É, então, a memória involuntária que é chamada de memória, distin-
guindo-se da consciência. A memória, resguardando experiências 
impressas no passado, recupera aquilo que não foi vivido consciente-
mente. Já a consciência opera a partir da racionalidade; citando Freud, 
Benjamin ressalta que ela teria, “isto sim, outra função importante, a de 
agir como proteção contra estímulos. [...] A ameaça destas energias se 
faz sentir através de choques” (BENJAMIN, 1989b, p. 109). Enquanto 
a memória conserva a impressão, a consciência protege contra os 
choques. Por esse mecanismo (de racionalização), imagens do passado 
são aparadas, e se tornam lembranças.

Em outro ensaio, Experiência e pobreza, Benjamin (1994) nos diz que 
os jornais estão a serviço da memória voluntária (lembrança); fatos vêm 
acompanhados de explicações, são aparados para não afetar a experi-
ência, para amortecer choques – cenário de uma nova barbárie, “Pois 
qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não 
mais o vincula a nós?” (BENJAMIN, 1994, p. 115).

Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem 
a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experi-
ência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão 
claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa 
resultar disso (BENJAMIN, 1994, p. 118).

Essas passagens traduzem uma leitura muito negativa, sem dúvida; 
Benjamin (assim como os demais filósofos que compuseram a Escola 
de Frankfurt) viveu em um momento conturbado, e talvez naquele 
momento ele não tivesse muitos elementos (muitas evidências) para 
desenvolver uma apreciação mais positiva dos jornais. Não é o caso, em 
nossa reflexão aqui, de entrar nessa discussão (é esse, ou apenas esse, o 
papel dos jornais, ou da mídia em geral?), mas resgatar a distinção que ele 
apresenta: a memória, o mecanismo de resgate de experiências passadas, 
não opera uniformemente. Pode operar para clarear ou obscurecer a 
leitura do presente. Benjamin, é bom sempre ressaltar, foi um filósofo da 
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ambivalência; seu pensamento estava longe de estabelecer visões mono-
líticas da realidade. Em outro texto clássico, O flâneur (BENJAMIN, 
1989b), uma outra contraposição que ele faz é entre o flâneur e o indi-
víduo da multidão. O flâneur era o intelectual nobre que passeava pela 
cidade a passos lentos colhendo observações. A modernidade e o cres-
cimento urbano trouxeram as correrias, a multidão como um “reser-
vatório de energia elétrica” (BENJAMIN, 1989b). A multidão urbana 
impôs uma dinâmica que se contrapõe ao ritmo da flânerie e  exigiu uma 
alteração também na arte de olhar; o movimento da multidão passou 
a ser um espetáculo ao qual o olho precisou se habituar (BENJAMIN, 
1989b). Certamente, essa não constituía uma vivência controlada pela 
consciência e um palco de lembranças lapidadas; ao contrário, a expe-
riência da multidão seria antes vulnerável aos choques. Nosso filósofo 
não analisa essa mudança com nostalgia; ele diz que devemos experi-
mentar “os encontros da multidão” (BENJAMIN, 1989a), adaptar nossos 
sentidos a essa nova experiência. Ele não faz essa ligação, mas podemos 
nos aventurar a dizer que, nesse frenesi, a consciência, a memória volun-
tária, se vê perturbada. Nos encontros da multidão, nem sempre são as 
lembranças, mas antes memórias (involuntárias) que podem ser acio-
nadas, tornando mais imprevisível a durée de nossas experiências.

4. Tentando um fechamento: os tempos na comunicação 
contemporânea 

Meu percurso talvez tenha sido um pouco sinuoso; concluindo, 
é hora de perguntar que elementos podemos resgatar desses aportes 
diversos aqui evocados.

Mead trouxe a ênfase no presente, que se caracteriza pelas emergên-
cias. É um tempo marcado pelo cruzamento de outras temporalidades, 
pela interpenetração de vários sistemas, o que suscita permanentemente 
dinâmicas de reajustamento.  

Para falar da relação entre presente e passado, que nos interessa 
aqui, busquei o conceito de memória nas contribuições de Bergson e 
Benjamin, que resgatam seu papel de atravessar e interceptar as percep-
ções e se condensar na experiência. Um e outro, à sua maneira, falam da 
memória como ponto de contato entre a consciência e as coisas, compo-
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nente voluntário e involuntário da constituição de nossa experiência. 
Benjamin traz ainda a figura do flâneur, o passeador dos tempos lentos, 
e os indivíduos dos tempos frenéticos da multidão.

Ao discutir a “natureza social do presente”, de Mead, chamei a atenção 
para a presença da linguagem – e da comunicação – como instrumento e 
como prática que ajudam a costurar o atravessamento de vários tempos e 
os ajustamentos requeridos na experiência do presente. A comunicação 
“costura” diferentes temporalidades, e confere uma tessitura transversal 
ao tempo presente.

Os conceitos de memória e experiência agregam novos insights para 
tratar da nossa percepção do presente e do nosso trabalho de reajusta-
mento de tempos e sistemas. Nossa experiência hoje não é mais – como 
no início do séc. XX – com as multidões das ruas, mas com “multidões” 
nas mídias. Multidão de locutores, de informações, de imagens, de perso-
nagens, de acontecimentos. Como apreender esse cenário mutante, esse 
presente cada vez mais intenso, essas emergências que se sucedem? De 
que maneira a nossa percepção lida com a profusão, como organiza seu 
trabalho de seleção de estímulos? Pode o trabalho da memória convocar 
referências capazes de iluminar e adensar (promover uma durée a) expe-
riências cada vez mais rápidas?

São questões com as quais nos defrontamos ao resgatar o viés 
temporal que atravessa as práticas comunicacionais. Nossa análise 
deve buscar compreender o quanto a profusão e o ritmo frenético das 
redes informacionais estreita – ou alarga – o presente e nossa noção 
do tempo. O tempo, nos lembrou Mead, emerge através de aconteci-
mentos que provocam mudanças, e da consciência dessas mudanças. A 
nossa percepção já se adequou a esse novo contexto de emergências e 
mudanças que se sucedem num ritmo frenético, a experiências vividas 
em permanente aceleração temporal? Ou esse ritmo amortece nossa 
percepção das mudanças e já nem percebemos o tempo? Nossa cons-
ciência e nossa capacidade de processamento resistem e estão se adap-
tando, ou antes entrando em colapso?

A humanidade já passou por inúmeras transformações; o surgimento 
de novas tecnologias sempre foi assustador e provocou, nas respec-
tivas épocas, grande temor pelos danos que poderiam causas às rela-
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ções sociais e às capacidades individuais. Não obstante, até então, o ser 
humano tem conseguido produzir adaptações que lhe permitam chegar 
ao equilíbrio necessário entre seus inventos e seus modos de vida. Então, 
quero acreditar que não caminhamos para o desaparecimento da cons-
ciência (embora alguns fatos recentes em nossa história política esti-
mulem uma visão pessimista da humanidade), mas para outros regimes 
de apreensão e de sinapses.

Estamos vivendo momentos de transformação; o mundo se depara 
com cenários distintos e, alguns, adversos14. Passada a “vertigem” do 
excesso, devemos ultrapassar o temor pelo que se perde, e compreender 
as condições específicas das experiências que se inauguram. É preciso 
sentir – experimentar – como disse Benjamin (1989), os “encontros da 
multidão”. Nosso tempo e as características desse presente inauguram 
situações para as quais nossos aparatos conceituais ainda não deram 
respostas suficientes. Compreender tais transformações, apreender as 
novas condições da “arte de olhar” se torna, assim, o desafio colocado a 
nós, pesquisadore(as) do campo da Comunicação.

14. No momento em que reescrevo este texto estamos vivendo profundas crises - sanitária, 
política, econômica (covid-19, governo Bolsonaro, mortes, retrocessos sociais). 
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Capítulo 3

A circulação na pesquisa  
em Comunicação
Rafael Grohmann

1. Introdução

Os conceitos a partir dos quais se pode observar a comunicação são 
muitos e povoam os debates epistemológicos da área. A depender do 
radical chic da época, alguma palavra se sobressai em relação às outras. 
A noção de circulação é um operador central para pensar a comuni-
cação, em seus aspectos teóricos e epistemológicos. Um conceito do qual 
se fala, mas nem sempre se problematiza. Quais seriam algumas balizas 
ou dimensões para a compreensão da circulação no âmbito da comuni-
cação? Como apreender a circulação em uma visada comunicacional?

Nem sempre a circulação aparece em primeiro plano na pesquisa 
em Comunicação, sendo às vezes um cenário para pensar questões 
discursivas mais amplas ou a questão da midiatização. A circulação 
tem “sondado” o campo, mas sem um enfrentamento efetivo para o 
debate de teorias e epistemologias da Comunicação. Como algo visível, 
tratado, mas não aprofundado, e muitas vezes naturalizado. A circulação 
circunda o campo, mas como coadjuvante de luxo. É, então, difícil apre-
endê-la sem que seja uma metáfora: “tal assunto circulou na mídia”. 
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O capítulo tem por objetivo teorizar a respeito da circulação a partir 
de uma perspectiva comunicacional, buscando pensar esta noção como 
um lugar epistemológico de onde se olham os processos comunicacio-
nais. A partir disso, o texto apresenta abordagens possíveis para a apre-
ensão do conceito no campo, a saber: perspectivas semiodiscursivas, 
culturalistas e a circulação comunicacional do capital. Na articulação 
entre “circulação de sentidos” e “circulação do capital” há potenciali-
dades teórico-metodológicas para esta noção na pesquisa em Comuni-
cação.

2. Teorizando sobre circulação

Defendemos aqui a perspectiva da circulação como um lócus epis-
temológico de onde se olha a comunicação. Não se trata de repetir um 
modelo funcionalista linear de comunicação (SODRÉ, 2014), mas de 
compreendê-la em sua faceta circular – com deslocamentos, arestas, 
rupturas, continuidades e conflitos. Por isso, tratamos de entender a 
circulação mais como um olhar para a comunicação e seus processos do 
que como um conceito fechado e unívoco. 

A questão da circulação pode ser compreendida a partir da circu-
lação de pessoas, espaços (HARVEY, 2018) e mercadorias (MARX, 
2014), por exemplo. Isso nos interessa na medida em que revela suas 
facetas comunicacionais. O que nos une no campo da Comunicação é 
menos a definição de um objeto em comum, mas a busca por “perspec-
tivas” comunicacionais (FRANÇA, 2001). Isso porque a Comunicação 
é uma ciência do encontro e da articulação – pontos de contato – que 
nos deixam entrever os processos comunicacionais. Essa perspectiva 
comunicacional a partir da qual falamos é, pois, antes de tudo, um lugar 
de articulação de saberes. Com isso, não se trata de descartar, a priori, 
circulação de espaços ou mercadorias, mas de compreender suas dimen-
sões comunicacionais, assim como outras possíveis dimensões da circu-
lação.

Entendida em perspectiva não essencializante, a circulação a partir 
de um olhar comunicacional também nos mostra os seus limites. Nada 
(nem ninguém) circula indefinidamente, pois há materialidades, limites 
e contradições na vida social e comunicativa. Isso significa dizer que 
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pensar a circulação também envolve a “não circulação”. Os debates sobre 
imigração, por exemplo, envolvem tanto a circulação quanto as tenta-
tivas de limitar a circulação de pessoas pelas cidades. Podemos pensar 
também a não circulação de mercadorias (greve de caminhoneiros, por 
exemplo), dados (a proibição de abertura e transparências de dados, por 
exemplo), discursos – midiáticos ou não – como interditos e silêncios.

Com isso, podemos dizer que há lutas por circulação nos processos 
comunicacionais. Embates e disputas pelos modos de circulação, como 
uma circulação tensa. Essa visão de “lutas por circulação” nos auxilia a 
não cair em uma visão de comunicação somente como consenso, mas de 
disputas de sentido perpassadas – e circuladas – nos processos comuni-
cacionais.

Essas disputas em torno da circulação nos mostram que há espaciali-
dades e temporalidades envolvidas na circulação e suas interdições. Isso 
quer dizer que existem espaços e lugares de circulação, desde salões de 
cabelereiros até WhatsApp, considerando a especificidade da circulação 
em cada lugar, tendo como exemplo as próprias plataformas digitais: 
a circulação que ocorre no Instagram é diferente da que acontece no 
Youtube. São circulações distintas marcadas também por lógicas algo-
rítmicas. Já um livro pode circular por sebos, ônibus e salas de aula 
e, quando está em versão digital, em distintos dispositivos, tanto nas 
suas materialidades quanto nos sentidos produzidos por seu conteúdo. 
São marcas da circulação evidenciadas espacial e temporalmente. Uma 
hashtag circula de modos diferentes tanto nas distintas plataformas 
(Twitter e Instagram, por exemplo) quanto ao longo do tempo, desde 
horários e dias – com maior ou menor visualização e possibilidades 
de viralização – até sentidos distintos de uma hashtag de protesto, 
por exemplo, em anos diferentes, e o que elas significam no contexto 
macrossocial. São os contextos da circulação. 

A partir do olhar delineado acima, falamos em “circulação comu-
nicacional”. Isso significa dizer que não nos restringimos à “circulação 
midiática” nem à “circulação jornalística”. Um dos poucos autores brasi-
leiros a enfatizar a dimensão comunicacional da circulação é Braga 
(2006), com seu “sistema de circulação interacional”. Para ele, “a rigor, 
não é ‘o produto’ que circula – mas encontra um sistema de circulação 
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no qual se viabiliza e ao qual alimenta” (BRAGA, 2012, p. 41). Assim, há 
um sistema de circulação envolvendo as interações, em que a comuni-
cação é “um fluxo incessante de ideias, informações, injunções e expec-
tativas que circulam em formas e reconfigurações sucessivas” (BRAGA, 
2012, p. 46).

Podemos perceber que Braga traz para a questão da circulação uma 
dimensão comunicacional, mas a) a questão da circulação aparece mais 
com um pano de fundo para o autor discutir interação e midiatização 
do que propriamente uma teorização acerca da circulação; b) em suas 
discussões, a comunicação acaba presa a um “microcosmo interacional”, 
sem uma relação ao macrossocial.

Quando falamos em “circulação comunicacional”, a ênfase (o que não 
significa nem determinação nem totalidade) recai sobre os “sentidos” – 
sejam eles discursivos, culturais ou do capital – circulados nos processos 
e relações de comunicação, midiatizados ou não. Essa circulação apre-
senta marcas, rastros e vestígios a partir de dimensões espaciais, tempo-
rais e seus contextos sociais, inclusive ideológicos. Os contextos da 
circulação ajudam a desenhar lutas e embates em torno da circulação 
comunicacional, entre circulação e não circulação (impedimentos e 
interditos). São lutas por sentidos em circulação – produzidos, consu-
midos, ressemantizados e cristalizados. 

Podemos perceber, em linhas gerais, três dimensões ou abordagens 
para apreender a circulação em uma perspectiva comunicacional: semio-
discursivas, culturalistas e a que aqui chamamos de “circulação comu-
nicacional do capital” – articulando a comunicação como produção de 
sentido à dimensão do modo de produção capitalista, com auxílio da 
Economia Política da Comunicação sem, no entanto, reduzir a comu-
nicação a essas abordagens. Dentre essas três visadas, a última tem sido 
um ponto cego nos estudos de Comunicação.

Essas dimensões devem ser entendidas como eixos que se se comple-
mentam, não como entes isolados. A articulação – entendida no sentido 
de Hall (2003) – entre essas perspectivas tem por objetivo procurar 
apreender a circulação em uma chave dialética no posicionamento dos 
objetos empíricos, sem perder nem a especificidade do micro – coti-
diano, interacional – nem o contexto macrossocial dos sujeitos sociais. 
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3. A circulação em dimensão semiodiscursiva

Uma das maneiras possíveis de apreender, de uma perspectiva comu-
nicacional, a circulação é a partir de uma dimensão que aqui denomi-
namos como “semiodiscursiva”, isto é, que pode envolver abordagens 
semiológicas, semióticas, linguísticas e discursivas. No âmbito da análise 
de discurso desenvolvida na França, Pêcheux (1981) deixa entrever 
a importância da circulação discursiva: “não é hora de descartar essa 
imagem duplamente complacente da circulação, observando o fato de 
que as circulações discursivas nunca são aleatórias, porque ‘qualquer 
coisa’ nunca é ‘qualquer coisa’?” (PÊCHEUX, 1981, p. 18).  Os discursos 
circulam de alguns modos e não de outros, a depender, por exemplo, de 
suas materialidades discursivas. 

Na obra de Foucault (1996, 2009) o termo “circulação” aparece com 
frequência, mas de forma não sistemática – isto é, não como conceito 
trabalhado metodologicamente – e apresenta os seguintes sentidos: a) 
circulação dos efeitos de poder; b) circulação e funcionamento dos enun-
ciados (ou a circulação de discursos que funcionam como ‘verdade’); c) 
o controle/fechamento da circulação dos discursos. A circulação, pois, 
aparece como uma noção coadjuvante, como afirmamos acima, em 
apoio – quase invisível – à concepção discursiva foucaultiana. As condi-
ções de produção dos discursos deixam entrever seus modos de circu-
lação e o controle/fechamento discursivo dessa circulação.

A noção, contudo, não ganhou centralidade na análise do discurso, 
principalmente nas últimas décadas. Como um exemplo, no Dicio-
nário de análise do discurso, organizado por Charaudeau e Maingue-
neau (2004), não há nenhum verbete que remeta à questão da circu-
lação. Além disso, em Charaudeau (2006), há a definição de “discurso 
circulante”, mas que diz mais sobre discurso do que efetivamente sobre 
circulação, sendo um elemento menor em um aparato conceitual que 
privilegia a questão do contrato de comunicação.  

Atualmente, no cenário francófono, Rosier (2003) tem sido a autora 
a trabalhar de forma mais sistemática a noção de “circulação discursiva” 
a partir de uma perspectiva pecheutiana. Segundo ela, tratar de circu-
lação significa mostrar como as palavras viajam, sua origem enuncia-
tiva e suas condições de “transmissão” (ROSIER, 2003). A autora dife-
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rencia a noção de circulação de interdiscursividade ou dialogismo, mas 
inscreve sua acepção a partir de suas materialidades discursivas, consi-
derando que os discursos se movem temporal e espacialmente a partir 
de suportes materiais (PAVEAU; ROSIER, 2010).

Neste sentido, Rosier (2003) considera que o estudo da circulação 
“supõe a multiplicação da relação entre os espaços enunciativos: para 
ser um discurso em circulação, ele deve ter sido objeto de várias trans-
missões” (ROSIER, 2003, p. 51). Isso significa pesquisar a origem, os 
modos e métodos de disseminação dos discursos. A autora, então, 
concebe a fofoca como um exemplo típico da circulação discursiva: “sob 
o disfarce de um segredo aberto, ela só existe (re)colocada em circu-
lação” (ROSIER, 2003, p. 51).

Em Rosier e outros (2009) há a proposição de uma agenda para a 
questão da circulação dos discursos, no sentido de pesquisar: a) formas 
e modalidades da propagação dos discursos, incluindo os locais de 
difusão; b) posições ideológicas e lugares de enunciação; c) como ocorre 
a legitimidade e a autoridade dos discursos circulantes; d) apagamentos 
e remarcações enunciativas a partir das condições de circulação – isto é, 
modos de apagar ou reforçar discursos em sua circulação. Também faz 
parte desta agenda compreender as circunstâncias sociais e históricas da 
circulação discursiva, a cena discursiva e os seus dispositivos comuni-
cacionais.

Ou seja, há uma proposta metodológica em Rosier e outros (2009) 
no sentido de como mapear a circulação dos discursos e seus contextos: 
a) onde circula, envolvendo suas próprias materialidades – plataformas, 
materiais impressos – e incluindo os gêneros discursivos; b) o que 
circula, quais valores são produzidos e circulados, envolvendo as posi-
ções ideológicas e os lugares de enunciação; c) quais as relações de poder 
envolvidas na circulação; d) o que há de silenciamentos, interditos e 
reforços, enquanto regimes de visibilidade da circulação discursiva. Os 
discursos – como lugar de materialização e sedimentação dos sentidos – 
dão-se a ver na circulação. 

Outra proposição semiodiscursiva sobre a circulação é a de Eliseo 
Verón, explicitada principalmente na obra Semiotique Ouverte, escrita 
em co-autoria com Jean-Jacques Boutaud (2007), na qual falam acerca da 
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“circulação dos discursos no seio das sociedades” (VERÓN; BOUTAUD, 
2007, p. 18). O argumento central está na crítica do modelo funciona-
lista e linear de comunicação, buscando teorizar a respeito da circulação 
discursiva a partir das relações entre gramáticas de produção e gramá-
ticas de reconhecimento que envolvem uma pluralidade de lógicas, 
sendo a circulação uma das fontes da complexidade social. Conforme o 
autor, em obra anterior, “circulação é o nome de um conjunto de meca-
nismos que formam parte do sistema produtivo, que definem as relações 
entre gramáticas de produção e gramáticas de reconhecimento para um 
discurso ou tipos de discursos dados” (VERÓN, 1996, p. 20). A circu-
lação em Verón, desta forma, é encarada a partir dos deslocamentos e 
impermanências. 

No Brasil, Fausto Neto (2010) segue os passos de Verón, conside-
rando o trabalho de circulação como o lugar onde produtores e recep-
tores se articulam em novas condições, considerando os deslocamentos 
e assimetrias que se dão nesse processo. Fausto Neto propõe abordar 
tanto as bordas ou vestígios da circulação quanto a circulação além de 
suas bordas. Trata-se, em sua visão, de analisar novas formas de orga-
nização de circulação dos discursos, passando da noção de “intervalo” 
para “pontos de contato”. A complexificação dessa ideia de circulação, na 
visão do autor, está “condicionada a uma ação tecnodiscursiva desferida 
pela instância produtiva” (FAUSTO NETO, 2010, p. 7), isto é, se rela-
ciona às mudanças nos regimes sociotécnicos. 

A partir dos deslocamentos e assimetrias provocadas pela circu-
lação em contextos de midiatização, há lutas por controles de sentido. 
Os grandes meios perdem o controle das narrativas e dos sentidos dos 
acontecimentos. Essa premissa é analisada empiricamente em trabalhos 
subsequentes do autor, desde comentários sobre a saída da jornalista 
Fátima Bernardes do Jornal Nacional (FAUSTO NETO; SGORLA, 2013) 
da Rede Globo até a circulação da campanha “Que Brasil você quer para 
o futuro?”, mostrando a complexidade dos “feixes de sentidos”: “calen-
dários de outras lógicas são constituídos por temporalidades que se 
enunciam em marcas, cadências, cenários e desejos” (FAUSTO NETO, 
2018, p. 11). Isso se assemelha ao que chamamos de “lutas por circu-
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lação”. O reconhecimento das assimetrias e das disputas pelo controle 
dos feixes de sentido é central para o trabalho de circulação.

Para avançar, poderíamos perguntar: o que significam esses deslo-
camentos? Quais outras “lutas por circulação” ocorrem na circulação 
discursiva nas distintas plataformas midiáticas – não só de empresas 
midiáticas tradicionais? Como esses feixes de sentido passam também 
por controle algorítmico das plataformas digitais? Trata-se de uma 
complexificação não somente de uma “sociedade em vias de midiati-
zação”, mas da “dataficação” (COULDRY; HEPP, 2016) dos processos 
comunicacionais – e que tem implicações para o desenho da circulação.

Há outros circuitos em que o trabalho de circulação acontece 
não engendrado por processos midiáticos tradicionais. Só é possível 
compreender, por exemplo, a circulação de mensagens no WhatsApp 
se considerarmos os tensionamentos desses lugares de enunciação. Por 
quais lugares e materialidades ocorrem a circulação comunicacional e 
como ela se dá em contextos de plataformas digitais? Como a comple-
xidade dessa circulação nos auxilia a compreender rastros de processos 
comunicacionais na sociedade brasileira?

 Enfim, o que tanto a perspectiva mais alinhada com Pêcheux 
quanto à visão de Verón/Fausto Neto têm em comum é a constatação 
de que a circulação dos discursos não acontece no vazio. Os modos e 
contextos de circulação – envolvendo desde as materialidades discur-
sivas até questões ideológicas – em seus regimes de visibilidade deixam 
entrever tanto os distintos feixes de sentido em determinadas situa-
ções comunicacionais quanto as lutas por circulação – por controle dos 
sentidos. A perspectiva de Verón e Fausto Neto, por outro lado, avançam 
ao pensar a circulação de sentidos em contexto de midiatização.

São signos que circulam com determinados acentos e valores e não 
outros: em certa medida, uma arena para as lutas de classes, conforme 
preconizava Volochinov (2017), lutas essas inscritas nos processos 
comunicacionais. Deslocamentos, embates, rupturas, tensões, conflitos, 
reatualizações, reconhecimento de legitimidades e autoridade: algo 
marcado sempre por mudanças e permanências. Um lugar de onde se 
possa compreender as relações de poder marcadas nos processos comu-
nicacionais: a circulação como lugar de embates. Embates situados no 
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movimento histórico, que não se encontram no “início” ou no “fim”, mas 
em movimento, como um “dando-se” (BACCEGA, 1995), um gancho 
que pegamos no “meio do caminho” – um modo de apreender meto-
dologicamente um objeto empírico – mas que está envolto por fios de 
sentido, como novelos e redes tecidos nos processos comunicacionais.

Considerando, pois, que os discursos não se constituem no vazio, 
mas em processos históricos e culturais, a localização de seus rastros 
e vestígios de sentido na circulação comunicacional não é totalizada 
somente em uma dimensão semiodiscursiva, mas carece de uma abor-
dagem também cultural, sendo eixos complementares de análise.

4. A circulação nos Estudos Culturais

A questão da circulação de sentidos também aparece em uma abor-
dagem culturalista. Para Lee e LiPuma (2002), mais do que movimentos 
de pessoas, mercadorias ou ideias, deve-se pensar em “culturas de circu-
lação”, o que também envolve a circulação de valor no capitalismo e os 
modos de circulação fora dos processos capitalistas, como a circulação 
do comum. Isso significa dizer que a circulação, em sua perspectiva 
comunicacional, também depende dessas culturas de circulação, ou seja, 
maneiras de produzir e consumir ideias, mercadorias e espaços, inclu-
sive com determinados rituais, não somente midiáticos ou de consumo, 
mas de circulação, isto é, fazer circular determinadas formas culturais, 
produzindo e/ou modificando vínculos de sentido entre sujeitos e insti-
tuições. 

As homologias entre circuito do capital e circuito da cultura, iden-
tificadas por Hall (2003) e Johnson (1999), servem-nos para mostrar 
que há dialética entre as diferentes dimensões dos processos de circu-
lação comunicacional, ou seja, não é possível uma leitura reducionista e 
mecanicista da cultura ou da economia, como se uma ou outra fossem 
apartadas da vida social material (WILLIAMS, 1979). Falar de circu-
lação comunicacional a partir da cultura, portanto, é considerar essas 
dimensões como parte de processos homólogos e parte da vida concreta 
dos sujeitos. 

Na história da pesquisa em Comunicação, em uma abordagem a 
partir dos estudos culturais, há destaque para o “circuito de cultura” e 
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uma perspectiva integrada produção-consumo para compreensão da 
circulação, por exemplo, Johnson (1999), Hall (2003) e DuGay, Hall 
e outros (1997), traçando paralelos entre circuito do capital e circuito 
de cultura: “o circuito é, a um só tempo, um circuito de capital (e sua 
reprodução ampliada) e um circuito de produção e circulação de formas 
subjetivas” (JOHNSON, 1999, p. 35). Essa perspectiva integrada consi-
dera produção, circulação e consumo como parte do mesmo processo, 
mas com momentos diferentes e lógicas distintas, mas interligadas – à 
semelhança de Marx (2011) nos Grundrisse1.

Johnson (1999), ao pensar a circulação dos produtos culturais, reflete 
sobre as condições especificamente capitalistas de produção e consumo e 
deve ser desenhado em sua totalidade, embora, estrategicamente, possa 
escolher um recorte como apreensão metodológica. Em obra posterior, 
Johnson e outros (2004) consideram que localizar o “momento” dessa 
circulação é mais importante do que uma pretensa “quantidade” de 
dados e momentos: “o que importa é onde entramos em circuitos cultu-
rais” (JOHNSON e outros, 2004, p. 177).

Hall (2003) apresenta um maior desenvolvimento teórico do circuito 
da cultura, também partindo da totalidade do circuito produção-
-consumo, isto é, o “entendimento do circuito do capital como uma arti-
culação dos momentos de produção com os momentos do consumo, com 
os momentos de realização, com os momentos de reprodução” (HALL, 
2003, p. 356). O circuito do capital e o circuito da cultura devem ser 
vistos, nesta direção, como “articulações”, por entre as quais a circulação 
de sentidos se faz e refaz. É nesse circuito de sentidos que os significados 
podem ser estabelecidos e contestados, sedimentados e ressignificados, 
com tentativas de controle dos modos de significar o mundo – o que 
aqui chamamos de “lutas por circulação”.

No famoso texto Codificação/Decodificação, o que Hall (2003) enfa-
tiza é que esses dois “momentos” são estruturas de sentido, da mesma 
forma que circulação e recepção são “momentos” do processo produtivo. 

1. Mais do que falar em circulação, Marx (2011) estava tratando, no contexto das 
mercadorias, do circuito produção-consumo, com suas mediações – em sentido lato – e 
identidades. A distribuição ou circulação de mercadorias faz parte desse mesmo circuito, 
envolto em mudanças tanto na produção quanto no consumo.
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A ideia de “momento”, já presente em Marx (2011), sinaliza o desenho de 
um movimento, de como os sentidos se movem. Os sentidos sobre o que 
é ser pobre, rico, normal, migrante ou saudável, por exemplo, circulam 
entre os distintos momentos, com atualizações, fixações e tensões, com 
duplo deslocamento entre produção e consumo. Não como algo fechado 
ou contínuo, mas em permanentes articulações, desarticulações, rear-
ticulações e ruídos, pois não existe processo comunicacional transpa-
rente.

Os processos de produção e consumo sejam eles midiáticos, midia-
tizados, digitais..., então, se atualizam na circulação a partir da apre-
ensão dos sentidos. Conforme DuGay, Hall e outros (1997, p. 10), “os 
sentidos nos ajudam a interpretar o mundo [...], ‘dar sentido’ às coisas, 
incluindo aquelas que nunca vimos ou experienciamos na vida real, mas 
que ocorre em filmes e romances, sonhos e fantasias”. Assim, trata-se de 
pensar como os sentidos são construídos por meio de práticas culturais 
e podem ser compartilhados, isto é, circulados em variados processos 
e práticas. Algumas perguntas levantadas por DuGay, Hall e outros 
(1997) vão na mesma direção de nosso argumento: “quais outros contra 
sentidos estão circulando? Quais sentidos são contestados? Como a luta 
entre diferentes conjuntos de significados reflete o jogo de poder e resis-
tência ao poder na sociedade?” (DuGAY, HALL e outros, 1997, p. 12).

Desde a década de 1990, houve atualizações e apropriações do 
circuito de cultura. Na introdução à segunda edição de Doing Cultural 
Studies, DuGay e Madsen (2013) acrescentam três temas ao circuito: 
a) as fronteiras entre público e privado como base para a regulação; b) 
as interrelações entre produção, consumo e identidade; c) a questão da 
representação no mundo digital. Entre as apropriações da questão, estão 
o circuito/a circulação dos protestos em Cammaerts (2018) e o circuito 
de trabalho em Qiu, Gregg e Crawford (2014).

O circuito de cultura, a nosso ver, deve ser entendido menos como 
um protocolo metodológico, como se fosse uma apropriação funcional-
-estruturalista para operacionalização do circuito, do que um lugar 
também de articulação teórico-epistemológica, envolvendo o diálogo 
entre diferentes pontos de vista, como economia política, estudos cultu-
rais e estudos da linguagem. Isto é, um complexo que serve tanto para 
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pensar a circulação da cultura e da comunicação nas pesquisas empíricas 
quanto para problematizar a própria circulação de saberes e, portanto, 
de métodos (SAVAAGE, 2013), além da circulação de dados na cultura 
(BEER, 2016). 

Outros pesquisadores britânicos, como Silverstone (2002) e Couldry 
(2000) vão além de um circuito definido previamente, enfatizando mais 
a circulação de sentidos. Silverstone (2002), por exemplo, compre-
ende os processos comunicacionais como circulação de símbolos e 
significados, que são, ao mesmo tempo, sociais e discursivos. Couldry 
(2000) chega a elaborar uma agenda de pesquisa para essa circulação 
de sentidos, envolvendo: “a) até que ponto os significados e associações 
são produzidos; b) quais textos são produzidos e como eles circulam; c) 
as várias maneiras pelas quais as pessoas usam ou negociam os vastos 
recursos textuais ao seu redor” (COULDRY, 2000, p. 83). Enquanto um 
“recurso”, a circulação comunicacional depende tanto de negociação 
quanto de distribuição, o que está longe de ser uma busca habermasiana 
em torno de um consenso possível, mas de disputas de poder em torno 
dos sentidos produzidos e circulados.

Então, na circulação, podemos observar como alguns sentidos são 
criados, fixados, reapropriados, desconstruídos ou ressignificados, reve-
lando disputas e distinções no processo, como a circulação de lutas por 
sentido.  Mas há barreiras de acesso a determinadas “arestas” da circu-
lação, ou a determinados sentidos circulantes, já que não se trata de algo 
linear ou estanque, mas de algo incompleto, formado por articulações e 
tensões.

O não acesso a esses sentidos podem ter diversas razões, tais como, 
mas sem a pretensão de esgotamento: a) marcadores estruturais como 
classe social, raça, gênero, sexualidade e geração, além dos posiciona-
mentos ideológicos, considerando que somos marcados por essas iden-
tidades de maneira interseccional e não linear; b) de maneira específica, 
marcadores relacionados a território, tais como país, estado, cidade e 
bairro; c) também de modo específico, marcadores dos distintos tipos 
de capital (o que, em alguma medida, pode também estar inserido na 
questão das classes sociais) – culturais, sociais, políticos, econômicos, 
midiáticos...– envolvendo composição, distribuição e volume (BOUR-
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DIEU, 2007); d) marcadores situacionais, não independentes dos outros 
fatores, mas que são complementares para entender os motivos de uma 
pessoa preferir ver uma série de drama ou comédia no Netflix, por 
exemplo; e) referente às práticas midiáticas, as possibilidades e limita-
ções (ou as tais affordances) das plataformas digitais, em que a circu-
lação de sentidos tem também uma dimensão algorítmica. 

As práticas comunicacionais – seja um post no Facebook, uma 
conversa no bar ou o ato de ouvir uma música – nunca são ensimes-
madas, no sentido de sempre se relacionar a outros processos envolvidos 
nas relações de poder da sociedade que, por sua vez, estão inscritas nos 
processos comunicacionais. Não é possível, como podemos notar pelos 
marcadores enumerados acima, pensar em circulação comunicacional 
que não envolva, em certa medida, pensar em como as pessoas e merca-
dorias circulam, inclusive temporal e espacialmente. Trata-se de uma 
preponderância dos seres sociais e suas vidas cotidianas, práticas, mate-
riais e concretas. 

Livingstone (2018) afirma que a circulação de sentidos não deve ser 
compreendida “como a celebração do individualismo, mas do reconhe-
cimento dos processos estruturalmente desiguais, embora semiotica-
mente abertos, da circulação da cultura” (LIVINGSTONE, 2018, p. 5). 
Para uma abordagem que envolva a circulação de sentidos, não se trata 
de pensar metrificações, número de visualizações, índice verificador de 
comunicação (IVC), mas de compreender, muitas vezes, os “rastros” e 
“arestas” da circulação, a partir do contexto dos sujeitos sociais.  

5. Circulação comunicacional do capital

Além das perspectivas semiodiscursivas e culturalistas, há outra 
possibilidade teórico-epistemológica da circulação na pesquisa em 
Comunicação, mas que se apresenta como um ponto cego: a circulação 
comunicacional do capital. Os “sentidos” em circulação continuam a 
ter um papel relevante nesta dimensão, pois o próprio capital produz 
e sedimenta sentidos sobre o que deve ser a vida em sociedade, atual-
mente a partir de uma governamentalidade neoliberal (DARDOT; 
LAVAL, 2016), produzindo e fazendo circular sujeitos neoliberais. Há, 
então, uma faceta discursivo-narrativa na circulação comunicacional do 



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS88

capital, além das materialidades do trabalho e da circulação da comuni-
cação como mercadoria. 

Para Marx (2011), os meios de transporte e comunicação são essen-
ciais para a circulação do capital, “no duplo sentido de que determinam 
tanto o círculo daqueles que trocam entre si, dos que entram em contato, 
como a velocidade com que a matéria-prima chega aos produtores e o 
produto, aos consumidores” (MARX, 2011, p. 134). É a partir do trans-
porte e da comunicação que as mercadorias chegam aos sujeitos nos 
diferentes lugares, e se colocam como essenciais para “a concretização 
da produção material e da efetivação do mais-valor” (ANTUNES, 2018, 
p. 43).

Por quantos meios de transporte e seus trabalhadores passaram, por 
exemplo, os tomates desde sair da plantação até chegar a sua casa por 
meio de um entregador do aplicativo de delivery do supermercado? Sem 
a infraestrutura material, envolvendo força de trabalho e transportes, 
não há como pensar nas plataformas digitais, no modo de produção do 
capitalismo na própria comunicação. Isso demonstra que a metáfora da 
nuvem (MOSCO, 2014) é somente uma pequena fração da produção e 
circulação do capital, e não atua no vácuo, mas está envolvida nas mate-
rialidades do trabalho (MURDOCK, 2018). A própria circulação de 
sentidos, em termos semióticos, discursivos ou culturais, não pode se 
efetivar sem essas materialidades.

Além disso, como lembra Morley (2017), os transportes podem tanto 
conectar quanto dividir, considerando as desigualdades na ordem da 
mobilidade e das territorialidades. Nesse sentido, “questões de trans-
porte e comunicação devem ser analisadas em termos de como ‘redes’ 
de infraestrutura de diferentes tipos permitem (ou inibem) diferentes 
modos de atividade para diferentes setores da população” (MORLEY, 
2017, p. 15). Assim, pode ocorrer tanto a circulação como a não circu-
lação de pessoas e mercadorias, o que é também uma dimensão das lutas 
por circulação. 

Já os meios de comunicação auxiliam na organização do transporte 
de mercadorias e de sua própria circulação. Marx (2013) nos lembra que 
a natureza das necessidades das mercadorias provém do estômago ou 
da imaginação. O papel da comunicação, enquanto parte do capital fixo 
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constante (FUCHS, 2015) fundamenta-se na organização da circulação 
de mercadorias, pois também pode prover tanto do estômago quanto 
da imaginação ou fantasia. Assim, a comunicação age como organiza-
dora dos modos de ser e narrar do capital, inclusive impondo modos e 
sentidos de circulação das mercadorias e do próprio capital.

No entrecruzamento do papel dos meios de transporte e comuni-
cação na circulação das mercadorias, há pertinência para pensar o atual 
“capitalismo de plataforma” (SRNICEK, 2016) e a plataformização da 
sociedade (VAN DIJCK; POELL; DE WAAL, 2018), incluindo o mundo 
do trabalho. Aplicativos como Uber, iFood e Rappi funcionam a partir 
de plataformas digitais – tecnologias de comunicação – das quais 
extraem valor e reputação para as marcas, e com todo um circuito de 
meios de transporte, com trabalhadores atravessando as cidades, entre-
gando mercadorias e transportando passageiros. Desta forma, há uma 
circulação comunicacional do trabalho nas plataformas digitais, onde 
podemos dizer que o “trabalho de plataforma” (VAN DOORN, 2017) é 
um trabalho de circulação. A plataformização do trabalho, desta forma, 
só é possível a partir da circulação.

A comunicação, ainda, contribui para a aceleração da circulação 
do capital, diminuindo o tempo de rotação, reduzindo o tempo morto 
e acelerando tanto a produção quanto o consumo. Conforme Harvey 
(2018) há um estímulo para uma constante espiral de aceleração do 
capital. Isto é, há uma aceleração em todo o circuito do capital que só é 
possível com o papel da comunicação. 

Essa circulação comunicacional do capital também apresenta seus 
próprios meios e processos de produção. Isso significa dizer que os 
meios de comunicação não só comunicam, mas também são meios de 
produção (WILLIAMS, 2011). Desta forma, uma plataforma não serve 
somente para se comunicar, mas é também um meio de produção. O 
Skype pode servir tanto para conversar com um familiar distante quanto 
para realizar reuniões e fazer cursos de idiomas com professor parti-
cular. Aplicativos de envio instantâneo de mensagens, como WhatsApp 
e Telegram, auxiliam tanto na troca de memes quanto na produção de 
material jornalístico. 
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As tecnologias são, ao mesmo tempo, de comunicação, produção e 
circulação. O seu potencial comunicativo é fartamente explorado na 
pesquisa em comunicação, mas há uma relativa ausência de sua imbri-
cação com as dimensões da produção e da circulação, ao menos a partir 
do olhar aqui proposto. Não há como descolar a tecnologia do trabalho 
humano (VIEIRA PINTO, 2005). Só há valor, em sentido marxiano, 
nas tecnologias enquanto mercadorias, por causa da materialização (ou 
objetivação) do trabalho humano abstrato em sua produção. As tecno-
logias de circulação – assim como os próprios meios de comunicação 
– auxiliam a “encurtar o tempo de circulação do capital na produção e 
no mercado” (HARVEY, 2018, p. 99), ou seja, tem como função auxiliar 
a aceleração da própria circulação do capital, auxiliando, inclusive, na 
disseminação de dados. Isto é, há extração de riqueza principalmente 
na fase de distribuição. Uma questão que se coloca, então, é: como se 
produz valor a partir da circulação dos produtos culturais/midiáticos 
enquanto mercadorias por meio de plataformas digitais? 

Para isso, é preciso pensar interrelações entre financeirização, midia-
tização e dataficação assim como a circulação da própria linguagem. 
Fazem parte de dimensões discursivo-narrativas dessas tecnologias de 
circulação as perspectivas fetichizadas sobre inovações tecnológicas, 
atualmente expressas pela ideologia do Vale do Silício (SCHRADIE, 
2017) e o mito da gig economy (SCHOLZ, 2017), assim como a cultura 
de startups.

As noções de espaço e tempo também são primordiais para a 
compreensão das tecnologias da circulação. Do ponto de vista do modo 
de produção capitalista, o intuito é de uma compressão espaçotem-
poral cada vez maior, com o capital ditando e redefinindo seus próprios 
tempos e espaços. As percepções de aceleração da vida cotidiana, em 
alguma medida, se relacionam com o espraiamento da lógica capita-
lista a todos os domínios da vida, o que Wendy Brown (2016) chama de 
disseminação da razão neoliberal. Wajcman (2019) mostra, em pesquisa 
com engenheiros e designers que trabalham e moram no Vale do Silício, 
como a produção de calendários – um artefato que marca o tempo – 
digitais tem como um dos princípios a eficiência e otimização de tempo, 
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com o “tempo sendo visto como um recurso individualista, uma merca-
doria” (WAJCMAN, 2019, p. 14). 

Dessa maneira, o tempo de circulação das mercadorias e a acele-
ração da circulação do capital estão em linha com as dinâmicas tempo-
rais engendradas pela lógica capitalista em conexão com as tecnologias 
digitais. Os movimentos de circulação do capital, com destaque para a 
incessante aceleração, não se circunscrevem a uma ação somente econô-
mica, mas são justificados e incorporados em todas as dimensões da 
vida, com um papel preponderante da comunicação. São os sentidos do 
capital em circulação e afetam, inclusive, as dimensões semiodiscursiva 
e culturalista. 

A circulação desenfreada de conteúdos midiáticos e digitais (e 
também de dados), inclusive, é parte do que Jodi Dean (2008) chama 
de “capitalismo comunicativo” – não em uma acepção habermasiana, 
mas no sentido de que há uma política de circulação em detrimento dos 
próprios sentidos. Não consideramos que esses signos são destituídos 
de sentido, mas, ao contrário, que a própria circulação é o sentido que 
ajuda a mobilizar todos os outros, ou ainda, sem circulação incessante 
não há como produzir sentidos no “capitalismo comunicativo”.

A circulação comunicacional do capital, pois, está envolvida na 
circulação de sentidos e na própria circulação de mercadorias, acele-
rando os fluxos do capital e da sociedade como um todo, modificando 
relações espaçotemporais. Ela apresenta uma faceta material, enquanto 
processo e meio de produção, envolvendo os circuitos e materialidades 
do trabalho, e também uma faceta discursivo-narrativa, com signos 
circulantes ou gramática circulante do capital. 

A comunicação atua como articuladora dos sentidos do capital em 
circulação. Mobiliza discursos, processos produtivos e tecnologias 
espraiando para todos os lados da vida social a racionalidade neoliberal. 
A aceleração da circulação do capital é sintetizada no processo de finan-
ceirização-dataficação. Mas esse não é um cenário cristalizado, assujei-
tado ou naturalizado. A força do capital pode ser quase totalizadora, 
mas não chega a ser total. Esse é o papel das lutas por circulação. Se há 
disputas de sentido, as lutas acontecem, mesmo que não seja em mesmo 
peso de igualdade. É preciso considerar como centrais, de acordo com 
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Harvey (2018, p. 56), “as relações entre o valor que circula como capital 
e a construção e reconstrução perpétua dos valores políticos, culturais e 
estéticos”. Que modos outros há de fazer circular a vida em sociedade? 
Como modificar chaves de sentido em um domínio quase completo da 
racionalidade neoliberal? 

A circulação das lutas no âmbito da circulação comunicacional 
do capital envolve ainda as tentativas da circulação do comum (De 
PEUTER; DYER-WHITEFORD, 2010; DARDOT; LAVAL, 2017) de 
brechas ou fissuras no modo de produção capitalista, enquanto circuitos 
de acumulação e resistência. Lutas em torno da circulação do capital que 
podem trazer tanto constrangimentos quanto brechas para ações em 
busca de outros mundos possíveis ou “utopias reais” (WRIGHT, 2010). 
São disputas e lutas, também, por sentidos. Desta forma, as lutas que 
se dão na circulação do capital envolvem não só as disputas internas, 
mas modos de fazer circular outras formas de vida. Entre circulação do 
capital e circulação do comum, está a comunicação. Ao mesmo tempo, 
articuladora dos modos de aparecer do capital e potência da vinculação 
dos seres sociais.

6. Considerações Finais

Ao teorizarmos sobre circulação em perspectiva comunicacional, 
trouxemos facetas semiodiscursivas, culturalistas e a dimensão comu-
nicacional da circulação do capital – todas como possibilidades para 
enfrentar o conceito no campo, sem fechá-lo ou cristalizá-lo. Esses 
embates e disputas mostram que, longe de uma visão dualista da circu-
lação comunicacional, como se fosse dividida entre circulação de 
sentidos e circulação do capital, o que há é uma imbricação e articulação 
dessas dimensões, pois a circulação de sentidos em um mundo capita-
lista está, em menor ou maior grau, envolvida com as suas questões, até 
para lutar por outras circulações. Enfim, a circulação discursiva, a circu-
lação da cultura e a circulação do capital se encontram – em dimensões 
distintas – nos processos comunicacionais. 

Reconhecer o papel da comunicação na circulação do capital – e 
seus múltiplos sentidos – é não somente para analisá-lo, como alguém 
que não fosse interferido por essas questões. É repensar em perspec-
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tiva radical a teoria e pesquisa em comunicação em busca de formas de 
atuação na realidade material.

O que se chama comumente de Epistemologia da Comunicação 
fechou os sentidos em circulação da própria comunicação, como se esta 
fosse reduzida ao que alguém definisse como “perspectiva comunica-
cional” para caber em um determinado campo. Pois o campo concreto 
da ciência no país explodiu e exige respostas urgentes. A Comunicação 
que somente busca entender a “perspectiva comunicacional” dos mais 
diferentes fenômenos é engessada e inofensiva. E não é possível existir, 
como afirma Vieira Pinto (1979), ciência inocente, “porque só seria tal 
aquela que não servisse para nada, o que seria a negação da sua essência. 
O conhecimento é sempre uma arma do homem na luta contra forças 
adversas, físicas ou sociais” (VIEIRA PINTO, 1979, p. 373).

Os sentidos epistemológicos de comunicação, em momento de 
financeirização-dataficação e quase-totalização de racionalidade neoli-
beral, colocam em disputa outras maneiras de pensar o próprio campo 
de investigação. A Comunicação é essencial à ciência hoje se atuar como 
articuladora entre os diferentes saberes, sem descartar a priori outras 
visões. Mostramos, em alguma medida, como o debate sobre circulação 
atravessa diferentes saberes. É a Comunicação que os costura. Pois é 
preciso que a Comunicação se assuma menos como lugar de “desen-
tranhar” o comunicacional de tudo e mais como lugar de articulação 
– no sentido de Hall (2003) – de perspectivas. Nessa constante (re)arti-
culação de saberes, a própria circulação da pesquisa em Comunicação 
pode ampliar. A dimensão epistemológica da Comunicação também é 
um lugar de lutas por sentido.
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Capítulo 4

Futuros em disputa, hoje
Bruno Souza Leal

Este pequeno ensaio tem como objetivo delinear, em alguns de seus 
aspectos mais gerais, um lugar de disputa para o qual pouco nos aten-
tamos no dia-a-dia, mas que é decisivo. Esse “campo de batalha” é o 
futuro, ou melhor, os futuros, o que a princípio pode surgir como uma 
grande contradição. Como algo que, por definição, não existe ainda 
pode ser disputado? Longe de ser absurda, essa disputa se apresenta, 
a nosso ver, na ordem do dia e tem dimensões várias, do político ao 
epistêmico, do cultural ao ético. No percurso desta reflexão, o ponto 
de partida é um primeiro entendimento acerca do futuro como experi-
ência cultural. Depois, buscaremos caracterizar um modo histórico de 
vivermos coletivamente o tempo, quando, então, procuraremos dar uma 
forma possível a esse conflito. Ao final, procuraremos retornar ao coti-
diano, de modo a observar, novamente em linhas gerais, modos como 
essa disputa se materializa no dia-a-dia.

1. Os presentes do futuro

Quando falamos de futuro, no cotidiano, fica claro seu caráter de 
tempo que virá, de porvir. O futuro é aquilo que a gente não sabe, ainda 



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS100

que o cancioneiro popular brasileiro traga imagens muito eloquentes e 
conhecidas sobre ele. Desde a pergunta “como será o amanhã?”, seguida 
do desafio “responda quem puder”, do samba enredo, a versos emble-
máticos como “o futuro não é mais como era antigamente”, não faltam 
exemplos de vivências complexas, variadas e multifacetadas desse 
tempo que é desconhecido e sabido, visto com esperança, medo, desi-
lusão, curiosidade, fé, ansiedade... Ainda que conceitualmente o futuro 
seja o tempo que jamais nos alcança, um eterno por vir, um sempre “há 
de acontecer”, essa rápida incursão sobre a música popular nos permite 
vislumbrar que nós o vivemos cotidianamente. Por mais paradoxal que 
isso possa parecer, nossas experiências culturais nos dão uma série de 
procedimentos, ferramentas, termos, rituais, mecanismos, recursos e 
possibilidades de trazer o futuro para o nosso dia-a-dia e tê-lo como 
uma espécie de companheiro cotidiano da vida. 

Nas nossas ações e experiências, como indivíduos que são parte 
de um determinado agrupamento humano, resolvemos desafios e 
aporias que envolvem as sempre incompletas tentativas de compre-
ensão do tempo. Afinal, como é possível viver aquilo que passa? Que 
tempos vivemos? Como articular, se é possível articular, os tempos do 
indivíduo, do coletivo e do cósmico, do agora e da história, os tempos 
humanos e não humanos? Nenhuma dessas questões – e várias outras 
relacionadas ao tempo – é fácil e, no entanto, vivemos no tempo, com 
o tempo, em tempo. Restringindo-nos apenas ao futuro, não há como 
escapar a um paradoxo: o futuro é o amanhã, mas para que possamos 
ao menos percebê-lo é preciso que ele seja também “hoje”. Paul Ricouer, 
no início de sua investigação sobre tempo e narrativa e em diálogo com 
o pensamento de Agostinho, concentra-se na ideia de expectativa, esse 
modo de viver no presente o futuro ou o “presente-do-futuro”. Diz ele:

A expectativa é, assim, o análogo da memória. Consiste numa ima-
gem que já existe, no sentido de que precede o acontecimento que 
ainda não é (nondum); mas essa imagem não é um vestígio deixado 
pelas coisas passadas e sim um “sinal” e uma “causa” das coisas futu-
ras que assim são antecipadas, pré-percebidas, anunciadas, preditas, 
proclamadas de antemão (note-se a riqueza do vocabulário corrente 
da expectativa) (RICOEUR, 2010, p. 23).
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Como se vê, podemos viver hoje o futuro porque temos a expec-
tativa dele e essa expectativa nos permite agir em direção a amanhã e 
a ter o porvir para nos dar sentido, orientação, razão de ser. Ricoeur 
usa a palavra imagem como a forma da expectativa e isso é dizer que o 
futuro é vivido sempre imaginativamente, figurando em nossa mente e 
em nossas ações. O modo como nos relacionamos com essa imagem é 
o que permite qualificá-la como sinal ou causa ou ainda na miríade de 
possibilidades que nossa riqueza vocabular permite.  A expectativa pode 
ganhar a forma da esperança, do plano, do projeto, da desesperança, da 
predição, da aspiração, da maldição, da antecipação, da conjectura, do 
sonho, do pesadelo, do destino, da fatalidade, da utopia, do delírio, da 
distopia, entre várias outras. Da mesma forma que a expectativa nunca é 
apenas individual, pois traz as marcas da cultura e da experiência cole-
tiva, ela não é necessariamente positiva. O termo é, isso sim, o nome 
genérico das nossas imagens de futuro, que podem ser contraditórias 
umas em relação às outras e em si mesmas.

Se vivemos o porvir cotidianamente, ele é então, como dissemos, 
uma experiência cultural e isso é dizer que vivemos possibilidades de 
amanhã conforme os matizes, tensões e imaginários que conformam 
uma sociedade e seus grupos sociais. Para apreender as experiências de 
futuros, portanto, é preciso nos afastarmos da ideia de que todos nós, 
seres humanos, vivemos numa mesma cultura ou numa mesma reali-
dade. Diferentes correntes de pensamento já nos alertaram de que não 
há como considerar nem o cotidiano nem uma dada realidade cultural 
como homogênea; que neste mesmo planeta Terra coexistem mundos 
humanos e não-humanos muito diversos e de certo modo incomen-
suráveis; que as relações de poder perpassam e organizam não só essa 
coexistência como também as vidas que se abrigam sob o suposto 
guarda-chuva de uma mesma cultura. Cultura é diversidade e variação. 
Tomá-la como (entendê-la, querer que seja) una e homogênea é, sem 
dúvida, um posicionamento ético e político.

É exatamente porque existem realidades, sociedade e culturas, com 
suas fronteiras, diálogos e diversidades internas e externas, que as expec-
tativas têm formas, sentidos e conteúdos vários. E é exatamente por isso 
que é também um lugar de batalha, de conflito, em função das relações 
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de poder que marcam os mundos humanos. Quando olhamos para hoje, 
para os termos como essa disputa de futuros se dá agora, não há como 
desconsiderar o papel das ideias de modernidade e progresso, uma vez 
que são elementos decisivos na conformação da experiência europeia, 
ocidental, do tempo. 

2. O futuro é progresso 

Na abertura de um dos seus livros mais conhecidos, significativa-
mente chamado Modernity at large, o pensador indiano Arjun Appa-
durai introduz assim seu entendimento sobre a modernidade:

A modernidade pertence àquela pequena família de teorias que se 
declara e deseja sua aplicabilidade universal. O que há de novo na 
modernidade (ou sobre a ideia de que sua novidade é um novo tipo 
de novidade) decorre dessa dualidade. O que quer que o projeto do 
Iluminismo possa ter criado, aspirava criar pessoas que, após o fato, 
desejassem ter se tornado modernas. Essa ideia autorrealizável e au-
tojustificável provocou muitas críticas e muita resistência, tanto na 
teoria quanto na vida cotidiana. (APPADURAI, 1996, p. 1, no origi-
nal em inglês)

Que modernidade é essa a que Appadurai se refere? Nesse pequeno 
trecho, algumas referências são reveladoras. Ainda que seja um pesqui-
sador asiático, Appadurai indica como o marco dessa “modernidade à 
solta” o Iluminismo francês. Ou seja, ele reflete sobre a modernidade 
europeia, que emergiu por volta do século XVIII e que pautou uma 
série de transformações históricas que moldaram e moldam nossos 
mundos hoje, tais como a expansão colonialista, a emergência do capi-
talismo como regime econômico predominante (em suas várias versões, 
incluindo a globalização), os ideais democráticos, os Estados nacionais, 
entre várias outras.

Appadurai identifica uma dualidade fundamental na modernidade 
europeia: ela é tanto uma realidade presente quanto um projeto de 
futuro de caráter unificador e universal.  Assim, não basta ser moderno, 
é preciso querer ser moderno e isso implica perseguir um horizonte, 
agir hoje em nome dos ideais de novidade e progresso, de ruptura cons-
tante com o passado, com as tradições, em busca de um “novo”, novo 
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ser humano, novo mundo melhor. Daí o sentido da caracterização, pelo 
pensador indiano, da modernidade como “autorrealizável” e “auto-
justificável”, pois trata-se de um ideal cujo apoio se encontra em seus 
próprios parâmetros e promessas. E é universal porque seu objetivo 
é todo o mundo e todo mundo:  para se realizar a modernidade alcan-
çaria, absorveria, unificaria, “libertaria” todos os seres humanos, todas 
as culturas, uma vez que guiada pelos princípios comuns de progresso e 
razão (ainda que isso tenha significado na prática extermínios e subal-
ternizações de indivíduos e populações).  

A modernidade europeia, como um projeto universal, encontra no 
progresso uma de suas formas mais cabais. Contendo em seu núcleo 
semântico as ideias de avanço, crescimento, desenvolvimento, melhoria 
e expansão, o “progresso” é ele mesmo um ideal em nome do qual moder-
namente agimos e que conforma uma experiência temporal peculiar. 
Como aponta o historiador alemão Reinhardt Koselleck, em um ensaio 
de título também instigante (“O futuro passado dos tempos modernos”) 
no qual analisa as transformações históricas na Europa que marcaram a 
emergência dessa experiência temporal, o “progresso” é também ambi-
valente. Nesse ideal, passado e futuro mantém uma relação causal e 
o presente é um ponto de passagem entre um e outro. Para alcançar 
um futuro melhor faz-se necessário então romper com o passado para 
começar a construir hoje o que virá. Esse sonho do amanhã melhor 
transmuta-se então em um prognóstico, em um agir racional em nome 
desse objetivo a ser alcançado. Isso é dizer, nos termos de Koselleck, que 
o progresso “[...] descortina um futuro capaz de ultrapassar o espaço do 
tempo e da experiência tradicional, natural e prognosticável, o qual, por 
força de sua dinâmica, provoca por sua vez novos prognósticos, transna-
turais e de longo prazo” (KOSELLECK, 2006, p. 36).

Esse futuro em nome do qual se “ultrapassa” o passado e que conforma 
o presente traz pelo menos duas consequências, de acordo com a reflexão 
do pensador alemão. Uma delas é uma sensação de aceleração do tempo, 
como se tudo se transformasse rapidamente. Se o futuro é algo a ser 
constantemente construído, o progresso “acelera-se a si mesmo”, sempre 
em busca de avanço, de melhorias, de expansão.  Com isso, “[o] tempo 
que assim se acelera a si mesmo rouba do presente a possibilidade de 
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se experimentar como presente [...]” pois se perde em um futuro no 
qual o presente torna-se “[...] impossível de se vivenciar”, pois é sempre 
passagem, é sempre o caminho de “um mundo melhor”. Agir em nome 
do futuro faz enfraquecer o presente e transforma o passado em algo 
a ser constantemente deixado para trás. No entanto, o futuro nunca 
chega, o que faz com que sua promessa tenha que ser recorrentemente 
renovada, mesmo a cada conquista de direitos, mesmo a cada avanço 
científico, a cada melhoria e a cada guerra, cada fracasso, frustração ou 
decepção (com o que foi prometido, com seus resultados, seus efeitos, 
seus agentes ou processos). Além disso, nem o presente nem o passado 
se entregam ao futuro sem resistência ou criatividade, pois, entre outros, 
retêm as forças da presença, da ação, da memória e da tradição. 

Frente a esse ideal de progresso, aprendemos ao longo dos anos – 
e não sem dor – a perguntar: “futuro melhor” de quem e para quem? 
Quem afinal cabe nesse horizonte prometido? E a que preço? A moder-
nidade europeia e seu ideal de progresso conformaram indiscutivel-
mente o planeta e o modo como hoje o vivenciamos. Povos e terras 
foram colonizados; riquezas foram exploradas; tecnologias foram desen-
volvidas, atingiram seu apogeu e foram tornadas obsoletas; massacres, 
guerras e desigualdades marcam nossas histórias e nossos presentes 
em que alguns têm muito e outros são tidos como menos humanos. A 
expansão constante da colonização europeia e depois estadunidense do 
planeta certamente encontrou resistências diversas e é vista hoje como 
em declínio, com a perda de aderência ao ideal e à experiência temporal 
do progresso. Seja porque vivemos outros tempos, talvez pós-modernos, 
ou um outro “regime de historicidade”, seja porque outros lugares do 
planeta parecem superar o protagonismo europeu e estadunidense. 
Nesse início do século XXI, o futuro transmuta-se.

Não é à toa que surge, desde o final do século XX, uma série de refle-
xões sobre esses novos futuros que se descortinam com a decepção em 
relação aos ideais de progresso. Seja sob a forma de pergunta (“Para 
onde foi o futuro? ”, de Marc Augé), seja como uma constatação (“O 
futuro não é mais o que era”, organizado por Adauto Novaes), seja pela 
emergência de temas como presentismo, catástrofe, nostalgia, distopia 
e utopia, o futuro parece ter deixado de ser a certeza de um mundo 
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melhor, passando a ser visto de modo menos seguro e mais impreciso. 
Essa diversidade de temas em que o futuro surge ora como esperança, 
ora como amedrontador, como decadência ou como mistério, aponta 
também para um outro modo de olhar sobre nossas experiências cultu-
rais com o tempo. Se toda a discussão sobre a modernidade e o progresso 
apontam para uma visada geral, em escala ampla e supraindividual, 
refletir sobre catástrofe, utopia ou presentismo exige que demarquemos 
territórios ou realidades culturais específicas. É como que o enfraqueci-
mento do progresso como marcador primeiro da experiência temporal 
tivesse aberto o olhar para outros modos, mais localizados, de viver, 
projetar, relacionar-se com passados, presentes e futuros.

Essa aparente fragmentação, no entanto, não apaga os conflitos 
em torno dos futuros e de suas formas. Sinteticamente, essas disputas 
podem ser organizadas entre, de um lado, forças que indicam um único 
futuro possível ou desejável, fortemente associadas à globalização, seus 
agentes e suas estratégias de planejamento, cooptação e controle e, de 
outro, esforços de instituir, abrigar, restabelecer, estimular expectativas 
a partir de outros parâmetros. É o que se verifica num breve incurso a 
trabalhos de dois pensadores muito distintos e não por acaso asiáticos, 
o já citado Arjun Appadurai e o intelectual islâmico Ziauddin Sardar.

3.  Entre futuros prováveis e possíveis

Em um artigo publicado na virada do século XXI, Ziauddin Sardar 
defende uma tese forte, de formulação inequívoca. “É simples”, diz ele, 
“o futuro foi colonizado. Já é um território ocupado cuja liberação é o 
desafio mais urgente para as pessoas não ocidentais, se elas querem herdar 
um futuro à sua semelhança” (2003, p. 247, no original em inglês). Refle-
tindo a partir de uma posição claramente “não-integrada”, ou seja, como 
pensador islâmico que dialoga com o pensamento acadêmico europeu 
e estadunidense sem se reconhecer como “um deles”, Sardar centra seu 
argumento em torno da previsibilidade do futuro. Para ele, cotidiana-
mente nos deparamos com técnicas, agentes, tecnologias, textos midiá-
ticos que planejam e antecipam como será o amanhã, que, por sua vez e 
não por acaso, se apresenta bastante reconhecível e identificável.
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Seus exemplos nos fazem pensar sobre a rotineira previsão do clima 
dos telejornais, as cotidianas e recorrentes “expectativas do mercado”, 
as projeções dos números e estatísticas, o que esperam, planejam e 
orientam autoridades ou as ofertas de um novo produto tecnológico. 
Parece ser mesmo recorrente o quão o futuro é trazido até nós por essa 
variedade de informações. No entanto, alerta Sardar, a previsão (ou essa 
previsão atual, econômica, tecnológica e midiática) nada mais é que a 
“[...] projeção de um passado (selecionado) e um presente (frequente-
mente privilegiado) em um futuro linear” (2003, p. 247, no original em 
inglês). Ou seja, essas antecipações oferecem basicamente a ideia de que 
o mundo continuará o mesmo, seguindo na mesma direção que hoje. 
Para Sardar, esse mundo que se manterá em continuidade não é certa-
mente qualquer um e tem algumas características importantes. 

Uma delas é o que se poderia chamar de feitiço da tecnologia. O 
futuro que nos é antecipado é tecnológico, cheio de aparelhos, recursos, 
instrumentos que prometem que farão nossa vida mais confortável e 
mais fácil. Apresentada como uma “força autônoma e desejável”, a 
tecnologia, porém, lembra Sardar, tem em grandes corporações seus 
donos e controladores. O futuro que elas oferecerem, portanto, é de inte-
gração ao mundo desses agentes econômicos e seus interesses. Para o 
pensador islâmico, o amanhã prometido pelas tecnologias, em especial 
as de comunicação e informação, não é democrático e sim de assimi-
lação de todos a essa realidade nomeada por ele como “ocidental”.  E, 
mais importante, diz ele: “[n]ovas tecnologias podem parecer melhores, 
mais rápidas ou mais promissoras, mas na verdade elas não melhoram 
nossas vidas, não levam muitos benefícios materiais para grande parte 
da humanidade ou nos fazem mais felizes” (2003, p. 250, no original em 
inglês).  Para Sardar, a sedução da tecnologia está intimamente ligada 
à globalização, que, para ele, pode ser também chamada de “ocidenta-
lização” do mundo, uma vez que sugere que todo o planeta seja regido 
pelas mesmas e ocidentais regras econômicas, políticas e culturais. Num 
momento de síntese, Sardar afirma:

A colonização do futuro por essas forças poderosas [globalização, 
liberalismo econômico, tecnologias de informação] significa que o 
futuro deixa de ser uma arena de ação. Estamos no domínio de um 
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novo tipo de colonização que vai além da ocupação física e mental 
para a conformação do nosso ser e, portanto, nossa absorção total. A 
modernidade tolerou nossa existência [dos não-ocidentais] como um 
apêndice da sociedade civil ocidental. Mas o futuro pós-moderno é 
menos tolerante – não se contentará com nada menos que a completa 
assimilação de todas as sociedades não ocidentais na civilização oci-
dental. A modernidade se perguntou: uma sociedade não-ocidental 
poderá sobreviver ao futuro com suas sanidade e cultura intactas? O 
horizonte colonizado do futuro nos obriga a fazer uma nova pergun-
ta: podemos sobreviver como entidades distintas, como algo diferen-
te, como um Outro da civilização ocidental? (SARDAR, 2003, p. 255, 
no original em inglês).

A reflexão de Sardar pode soar talvez dramática, radical, exagerada 
ou ainda distante, uma vez que ele fala de “não-ocidentais”, mais comu-
mente associados a povos e culturas que não as nossas, americanas. No 
entanto, é preciso lembrar que a nossa própria condição de “ocidentais” 
diz respeito a um processo de colonização ainda em curso, que envolve, 
entre várias outras estratégias, o extermínio ou a aculturação dos povos 
que habitam o continente desde antes da chegada dos europeus. E, mais 
importante, o fato de nos vermos como “ocidentais” não nos faz cidadãos 
de “primeiro mundo”, e sim uma população de segunda classe à qual 
uma certa Miami (ou Paris, Londres ou Nova York) e um certo circuito 
de consumo são ofertados como padrões desejáveis de felicidade. Para 
além das diferentes posturas que possamos ter em relação à tecnologia, 
à globalização e a diagnósticos como os de Sardar, é importante ter em 
mente que a crítica do pensador islâmico tem como fundamento uma 
defesa apaixonada das possibilidades imaginativas de futuros, coerentes 
com a diversidade de povos e nações, e na direção contrária de visões 
deterministas que sugerem que tudo continuará como agora. 

O entendimento do futuro como um campo de batalha é tema também 
do indiano Arjun Appadurai, para quem as forças envolvidas incluem 
um capitalismo especulativo, numérico, desumano e eminentemente 
amoral, de um lado, e, de outro, movimentos sociais diversos a favor 
de uma “cidadania informada, criativa e crítica”. Também um crítico 
da globalização, Appadurai busca valorizar as expectativas, esperanças 
e aspirações humanas frente ao mundo prognosticado, planejado e 
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planificado pelos agentes econômicos, no qual indivíduos e grupos são 
números impessoais. Em que pesem as grandes diferenças (acadêmicas, 
de origem, ideológicas, culturais, entre outras) entre eles, Sardar e 
Appadurai denunciam esse futuro único e para todos, antecipado e 
projetado por agentes da globalização.

Para Appadurai, a disputa de futuros é eminentemente ética, pois 
envolve políticas de vida, na qual a probabilidade joga contra a possi-
bilidade. O pensador indiano, nas suas reflexões sobre o futuro como 
fato cultural, observa que nossas expectativas, sendo moldadas cultu-
ralmente, são também atualizadas por nossas ações. Assim, ainda que 
seja pouco “provável”, é possível a uma pessoa pobre aspirar fazer 
coisas, conhecer lugares e viver situações que seriam vetadas a ela por 
sua condição social. Da mesma forma, em uma dada realidade cultural, 
sonhos e outras formas de futuro têm sentidos peculiares e inapreen-
síveis por um olhar estrangeiro. Sendo um antropólogo, Appadurai 
entende a cultura não como um conjunto determinado e finito, que 
simplesmente conforma (e limita) a ação humana, e sim como uma 
complexa rede de relações e imaginários sempre em movimento pela 
história e pelo agir humanos. É porque se aspira, que se tem esperança, 
que as culturas se movem, se transformam, se deslocam.  A batalha então 
entre as “forças tectônicas” da probabilidade e da possibilidade se revela, 
então, para Appadurai, como o confronto entre, de um lado, visões 
deterministas, que projetam um mesmo futuro (continuidade linear de 
um certo presente) a todos nós, pois nos toma a todos indiferentemente, 
e, de outro lado, imaginários abertos à transformação e um campo de 
agência, criatividade e risco que emerge nos modos diversos de viver das 
pessoas, grupos, culturas. Em outras palavras, o conflito ético delineado 
pelo pensador indiano envolve um futuro desumano e desumanizador 
e horizontes de amanhã imprevistos, tornados possíveis pelas ações de 
pessoas e povos, em suas especificidades, diálogos e diferenças.

4. Imaginar futuros

Ao falarmos sobre os futuros como lugares de disputa, estamos nos 
referindo necessariamente aos imaginários e às nossas capacidades 
imaginativas. Ao nos oferecer um futuro que será uma variação tecno-
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logicamente diversa, nem sempre “mais avançada”, de um entendimento 
do que é o mundo hoje, toda uma variedade de produtos culturais e de 
agentes econômicos parece nos dizer que não há alternativa. É este o 
mundo e só ele é possível. Novamente, é preciso perguntar: que futuro 
é esse, quem o habita, quem o projeta, para quem? Disputar futuros é 
disputar sonhos, imaginações. Há, então, aspectos políticos e epistê-
micos, além de éticos, nas nossas expectativas de futuro. Diante de refle-
xões como as de Appadurai e Sardar, que têm como referência realidades 
culturais distantes das nossas, vemos que as disputas alcançam todos 
nós. Como imaginamos o amanhã diz muito sobre o que sabemos sobre 
nós e sobre os outros, nossos valores e nossos posicionamentos frente 
a nós mesmos e aos outros. “Sonhos não envelhecem” diz a canção. No 
contexto em que foi lançada, ela dizia respeito a ideais de liberdade, 
fraternidade, democracia, expectativas necessárias num cenário de dita-
dura civil-militar. Hoje, passados vários anos, esses ideais ganham outras 
formas, outros tons, outros cenários e revelam, na direção contrária ao 
que diz a letra da canção, que, sim, felizmente, sonhos envelhecem.

Ao termos expectativas, imagens de futuros, projetamos mundo 
prováveis, mundos possíveis, mundos desejados, temidos, alegres ou 
tristes. Esse imaginar certamente não se dá no vazio, não é absolutamente 
livre, e sim feito com os materiais que nos fornecem tradições, memó-
rias, repertórios, valores, afetos. É também, como vimos, uma disputa 
entre forças diversas. Em meio a elas, estamos, cada um de nós, atuando 
em seu cruzamento, em meio às tensões e descaminhos dessa batalha. E 
isso se dá muitas vezes em elementos e situações às quais pouco damos 
atenção. Paul Ricoeur, novamente em suas reflexões sobre tempo e narra-
tiva, observa que para articular o tempo vivido (o tempo humano) e o 
tempo cósmico desenvolvemos histórica e culturalmente um conjunto 
de conectores que instituem uma espécie de terceiro tempo. Um desses 
conectores é o calendário que pontua e marca os momentos de cada um 
e de todos nós, unificando vidas e acontecimentos em um tempo único e 
comum a todos. Assim, horas, dias, semanas, meses, décadas nos unem, 
de norte a sul, de leste a oeste, a ponto de que podemos viver juntos a 
virada de um ano ou compartilhar nostálgica ou satiricamente as carac-
terísticas de um período passado.
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No entanto, esse tempo supostamente único tem suas lógicas e seus 
limites. Ainda que o progresso tenha perdido força, ele é ainda uma 
experiência temporal importante que se faz presente, por exemplo, nos 
modos como lidamos com o calendário. Ano após ano, renovamos a 
esperança de um futuro melhor nas festas de réveillon. Afinal, 2019 vem 
depois de 2018, de 2017, de 2016... e não é pra frente que se anda? À 
medida que o calendário avança para frente, também devemos progredir, 
avançar, melhorar. Se o calendário nos oferece uma âncora para nossos 
ideais de progresso, ele, porém, não é suficiente nem exclusivo. Nostal-
gias, memórias, utopias, esperanças, aspirações nos colocam frequen-
temente fora do calendário, em tempos peculiares, assim como outras 
temporalidades que nos constituem, como as dos nossos corpos (e seus 
tempos biológicos) e das instituições (como o trabalho, o lazer, etc.) com 
as quais lidamos. Se no Brasil usamos um mesmo calendário, há varia-
ções de fuso horário entre regiões e cidades e “18 horas” não é mesma 
hora em todas elas. 

Quantos calendários existem no país e no mundo? Com os calen-
dários e para além deles, não vivemos todos num mesmo tempo, não 
sonhamos um mesmo futuro e quando tentamos fazê-lo descobrimos 
que ele não é para todo mundo. Se o ocidente, como apontou Kosel-
leck, buscou superar as previsões astrológicas pelo prognóstico racional, 
este pressupõe um mundo estável, ao alcance da razão, planejável. E 
apesar das conquistas e desditos do progresso, lidamos cotidianamente 
com projeções ou suposições de destino, adivinhações, apostas mágicas, 
sonhos imprecisos, desejos improváveis. Colonizar o futuro se mostra 
então como uma consequência desse gesto estabilizador, no qual tudo 
se apreende em probabilidades, planificações. Mas, novamente como 
diz uma canção, se sabemos o que queremos, também queremos o que 
não sabemos. Acasos, tempos outros, mundos outros, sempre possíveis, 
nunca cessarão de existir. E nos movem. 



111FUTUROS EM DISPUTA, HOJE

Referências

APPADURAI, Arjun. Modernity at large. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1996.

APPADURAI, Arjun. The future as cultural fact. Nova York: Verso, 2013.

AUGÉ, Marc. Para onde foi o futuro? Campinas: Papirus, 2012.

KOSELLECK, Reinhardt. Futuro passado. São Paulo: Contraponto, 2006.

LEAL, Bruno; CARVALHO, Carlos. Aproximações à instabilidade 
temporal do contexto. Revista Famecos, v. 24, p. 1-17, 2017.

LEAL, Bruno; BORGES, Felipe; LAGE, Igor. Experiências de nostalgia: 
de Stranger Things a Vozes de Tchernóbil, diferentes construções 
nostalgizantes. In: SANTA CRUZ, Lúcia; FERRAZ, Thalita. (orgs.). 
Nostalgia e mídia. Rio de Janeiro: E-papers, 2018, p. 47-66.

LEAL, Bruno; BORGES, Felipe; TOGNOLO, Diogo. O futuro é para 
poucos: o destino da humanidade em séries de TV. Contemporânea, v. 
17, p. 144-164, 2019.

NOVAES, Adauto (org.) Mutações: o futuro não é mais como era. São 
Paulo: Sesc SP, 2015.

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2010.

SARDAR, Ziauddin. The problem of future studies. In: INAYATULLAH, 
Sohai; BOXWELL, Gail (orgs.). Islam, postmodernism and other futures: 
a Ziauddin Sardar reader. Londres: Pluto Press, 2003, p. 247-260.  





Temporalidades,  
Sujeitos e Experiência

II





Capítulo 5

Diferença como presença:  
corpo-acontecimento 
e contemporaneidade
Rennan Lanna Martins Mafra

1. Deslocamentos iniciais

Este texto tem como propósito principal refletir sobre a relação entre 
diferença e contemporaneidade. Sem qualquer pretensão de inven-
tariar qualquer conceito – muito antes, valendo-se de uma prática de 
deslocamento –, meu intuito é o de deixar algum rastro, na direção de 
uma unidade de simulacro (DERRIDA, 2001), um vir-a-ser-instituído, 
sobretudo a partir da aposta na ideia de corpo-acontecimento. Para isso, 
estabeleço alguns gestos epistêmicos, que podem ser assim descritos: 1) 
procuro reconhecer a diferença como presença, a partir de seus efeitos 
de tangibilidade deflagrados junto aos corpos; 2) busco compreender 
o corpo-acontecimento como um corpo que acontece nas diferenças; 
3) investigo como o corpo-acontecimento atua/modula-se/compõe-
-se/performa-se como epicentro experiencial de presentificação na/da 
contemporaneidade; e, por fim, 4) volto-me a compreender o corpo-
-acontecimento como locus de movimentos estéticos na e da diferença.

Tais gestos não se mostram aleatórios: dividindo a liderança de um 
Grupo de Pesquisa centrado essencialmente na diferença, tenho sido 
atravessado por instigantes pesquisas, estas que, de algum modo, têm 



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS116

demonstrado que, pelo menos nos contextos de um Brasil contempo-
râneo, uma espécie de autonomeação das diferenças como diferenças é 
fenômeno que tem ganhado forma e continuidade (seguindo o diag-
nóstico amplo de Stuart Hall (SOVIK, 2003) sobre globalização e diás-
pora, quando enfeixa suas discussões sobre identidade e multicultura-
lismo). Tal fenômeno tem aparecido tanto em meio à reivindicação de 
grupos que lutam por fabricar/inventar/permitir modos de existência 
diferentes em relação a uma espécie de padrão de sujeito moderno (o 
self pontual, nos termos de Taylor (2011), a saber: homem, branco, civili-
zado, burguês, rico, heteronormativo, letrado); quanto em meio à fala de 
grupos conservadores que, ironicamente, lançam mão da palavra dife-
rença seja para desqualificar pautas históricas (a partir da produção de 
silenciamentos, violências e ameaças concretas), seja para ignorar a vita-
lidade que as diferenças sugerem; ora lidando com estas como entraves 
ao progresso (BENJAMIN, 1987), ora adaptando-as a uma lógica liberal-
-moderna, a partir de um problemático princípio da tolerância (SILVA, 
2000).

É de tal sorte que, independente dos encaminhamentos possíveis, um 
traço que parece ser novo nessas sociedades que constituem o amplo 
espectro do que se chama contemporaneidade é essa espécie de fenô-
meno que 1) assume a autonomeação das diferenças como diferenças; 
2) insinua um conjunto de performances decorrentes que definem 
nuances/qualidades/características dos usos e das disputas hermenêu-
ticas e materialmente tangíveis em questão (recursos, presenças, espaços, 
pessoas, nominações, pontos de identificação, punições e recompensas); 
e 3) identifica o corpo como locus de uma inscrição dessas diferenças e 
como epicentro de tais performances. 

Em meio a essas pesquisas, um instigante questionamento começou 
a emergir em torno de uma relação entre as diferenças, os efeitos tangí-
veis que provocam nos/a partir dos/em meio aos corpos e a própria 
contemporaneidade: performances das diferenças assumidas enquanto 
diferenças estariam por presentificar (termo em referência à noção de 
presentificação, de Gumbrecht (2010a)) nuances/qualidades/caracterís-
ticas do nosso próprio contemporâneo? ? E o que nos tem a dizer o corpo 
sobre a diferença como presença no contemporâneo: sua tangibilidade, 
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sua aparição/aparência, suas afetações e efeitos de ordem sentimental/
emocional/estética? É pela viscosidade e imprecisão desses lugares que 
este ensaio caminha.

2. A experiência estética e seu componente de violência

Tomar a diferença como presença é, antes de tudo, compreendê-la 
como fenômeno estético, propulsor de uma tangibilidade que afeta e 
produz efeitos materiais sobre os corpos (GUMBRECHT, 2010a). É 
nesse sentido que o pensador alemão compreende que a experiência 
estética ocorre a partir de uma espécie de componente de violência. 
Dito por outras palavras, é importante ressaltar que, para Gumbrecht 
(2010a, p. 145), podemos entender que as formas de experiência estética 
são violentas “no sentido de nos ocupar e, desse modo, bloquear nosso 
corpo”. Aqui, pelo menos num primeiro momento, não se trata de uma 
violência com contornos éticos (uma escolha, uma violação deliberada, 
uma agressão intencionalmente disposta a ferir para depreciar): a esté-
tica é violenta na medida em que ela se abate sobre os corpos e produz 
efeitos de ordem tangível: 

Se insistíssemos numa definição da estética que excluísse a violên-
cia, não eliminaríamos apenas o aparato da guerra, a destruição de 
edifícios e os acidentes de tráfego, mas também fenômenos como o 
futebol americano, o boxe, o ritual da tourada. Permitir a associação 
da experiência estética à violência, ao contrário, ajuda a compreen-
der por que certos fenômenos e eventos se nos revelam tão irresisti-
velmente fascinantes – embora saibamos que, pelo menos em alguns 
desses casos, essa “beleza” segue junto da destruição de vidas (GUM-
BRECHT, 2010a, p. 145).

Em meio à instituição de um stimmung (GUMBRECHT, 2014; 
RANGEL, 2016a)  – clima, tonalidade afetiva – provocado pela violência 
da experiência estética, é interessante compreender que na visão do prag-
matista norte-americano John Dewey (1980) as experiências estéticas, 
contrárias às experiências mecânicas, provocam a detonação/a emer-
gência de forças emocionais, na relação entre qualquer criatura viva com 
o ambiente (para o autor, ambiente é tudo aquilo que circunda a criatura 
viva, acolhedor de suas interações com mundo). Segundo o pensador, 
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são essas forças emocionais, instituidoras de um agir e de um padecer 
simultâneos, as responsáveis por produzir a intelectualidade/o sentido/a 
interpretação e o próprio pensamento, em meio a uma perturbação exis-
tencial provocada pela experiência estética no âmbito dos corpos. Como 
aponta Gumbrecht (2010a, p. 145), “há muito, a experiência estética tem 
sido associada a acolher o risco de perder o domínio sobre nós mesmos 
– pelo menos por algum tempo” (GUMBRECHT, 2010a, p.145). 

Na violência estética que produz um perder-se – e uma demanda 
por achar-se, pela intelectualidade, e por uma inevitável conexão com 
a energia sentimental insurgente –, como esse corpo, atravessado pelas 
afetações, se constitui? Se o próprio corpo é afetado pela força estética, 
não se trata ele de entidade que também se constitui com a própria 
experiência, atravessada pela violência? Não seria o corpo um corpo 
que acontece? E que, ao acontecer, perder-se-ia e achar-se-ia, em meio 
às simultaneidades de seu próprio fluir? Sendo as diferenças tomadas 
como experiências estéticas, não seria o corpo um eterno retorno, um 
locus de inscrição/de aparição/de emergência/de afetação/de violência 
das/nas próprias diferenças?

3. Um corpo que acontece nas diferenças: corpo-acontecimento

Sendo o corpo esse locus de atravessamento/perturbação/restituição 
provocados pela experiência estética, é no corpo que as diferenças como 
presenças se inscrevem/se encarnam. Esse corpo é, portanto, resultado 
e resultante dos efeitos de presença da diferença, sua tangibilidade, seus 
efeitos materiais de violência. Sobre o/a partir do corpo, movimentos 
estéticos da diferença emergem frente ao ambiente e dizem tanto desse 
corpo – imprevisível, desconhecido, estranho, desobediente – quanto 
da própria diferença nele encarnada. Por isso, pensar um corpo que 
acontece nas diferenças como um corpo-acontecimento é gesto epistê-
mico revelador de uma prática social, de um simulacro com efeitos de 
conceito que nos auxilia a sentir/a vivenciar/a pensar a diferença como 
presença encarnada na experiência social contemporânea. Obviamente, 
é nesse corpo que reações do ambiente frente às diferenças que emergem 
são dirigidas. Nesse sentido, o corpo-acontecimento é também corpo-
-diferença: nele reúnem-se, potencial e simultaneamente, o desejo de 
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encarnação da diferença e o desejo de sua obliteração/destruição, frente 
aos incômodos que sua presença pode causar em outros corpos. 

Observar o corpo-acontecimento como um corpo que acontece nas 
diferenças é gesto que nos auxilia a pensar a instituição de tonalidades 
afetivas e climas que emergem com as diferenças tomadas enquanto 
presenças. Esse corpo-acontecimento, vislumbrado pelo empréstimo 
das palavras de Deleuze (2007) e de Queré (2005), não é da ordem dos 
fatos, não é causa acabada no mundo, não é um acidente. O aconte-
cimento pode até existir enquanto coisa, mas é atravessado por uma 
energia incorpórea: fere o mundo dos corpos e possui uma flâmula 
que produz um devir (DELEUZE, 2007). O acontecimento, assim, é 
da ordem do problemático: se abate violentamente sobre os corpos e 
provoca dívidas de sentido, uma vez que acolhe vários sentidos frente 
ao acidente/à ferida/ao rastro que deixa, como fruto de sua cisão. Ao 
mesmo tempo, o acontecimento não pode ser explicado por causas: 
segue em devir e institui-se a partir de uma cadeia de ecos, ressonân-
cias, vestígios, rastros sobre os quais forças emocionais misturam-se e 
provocam a liga de demandas por compreensão, sentido e intelectuali-
dade, frente ao acontecimento (DELEUZE, 2007). 

Ao provocar uma abertura no tempo (DELEUZE, 2007), o aconte-
cimento estica passado e futuro num presente amplo e espesso e afeta 
as criaturas a ponto de ampliar possíveis e de fechar outros. Corpos-
-acontecimentos, nos quais se inscrevem as diferenças, são corpos que 
acontecem nas/das próprias diferenças, são acontecimentos que estão 
em devir e que provocam, a partir de uma energia que nunca é origi-
nária neles mesmos (uma vez sendo incorpórea), a revisibilidade da 
ação, a emergência de uma intelectualidade não dissociada do sentir, 
a percepção das diferenças como fenômenos presentes, que ampliam 
possibilidades e perspectivas de vida. Entretanto, a perturbação exis-
tencial provocada pelo/no corpo-acontecimento, em função de efeitos 
estéticos das diferenças, possui uma natureza de travessia, de batalha e 
de morte, em meio à emergência e ao fluir da vida. 
4. Corpo-acontecimento como epicentro experiencial no/do 
contemporâneo
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Pensar o corpo-acontecimento como um locus de disputa, uma 
encarnação do tempo-espaço, uma combinação entre segundos e centí-
metros, relógios e cercas, esquizofrenia e (des)território é compreender 
como o ritmo (BARLETTA, 2016) torna-se um elemento fundante de 
seu próprio existir. Mais do que isso, a existência de um corpo-acon-
tecimento é sempre resultado da batalha e da morte de um corpo não-
-acontecimento ou, na visada do raciocínio aqui encetado: pela morte de 
um não-corpo, pela não-existência do idêntico. Mais do que a própria 
fração que supostamente mensura a passagem do tempo sobre algum 
espaço, o ritmo pode ser compreendido como forma (BARLETTA, 
2016): frente às diferenças, é ele mesmo resultante da inscrição de uma 
energia incorpórea num corpo, da fissura de um tempo-espaço, do 
acidente que indica a efetuação do acontecimento num estado de coisas. 
O ritmo torna-se, por esses termos, a própria possibilidade de mate-
rialização das diferenças no corpo-acontecimento, a forma mesma que 
desorganiza a orientação tempo-espaço e, ao mesmo tempo, a organiza 
sob o signo da diferença: muitas formas, muitos ritmos, muitos tempos 
e muitos espaços.

É por meio do ritmo que podemos inferir as atmosferas instaladas 
pelo corpo-acontecimento, atravessado por diferenças: suas formas de 
situar os corpos no fluir da experiência, inevitavelmente, provocam a) 
uma espécie de clima de latência (GUMBRECHT, 2010b) – podem os 
ritmos da diferença infringir a assepsia cronológica e pontual do idên-
tico?– aquela que, a qualquer momento, pode ser rompida, sem qualquer 
previsibilidade; b) um desejo indissociado de um medo, provocando a 
emergência de forças emocionais que, em cadência disso-e-conso-nante, 
fissuram esse corpo, impulsionando-o e contendo-o, diante de um 
novo que se inaugura; e c) uma instabilidade discursiva, típica do jogo 
linguageiro provocado pela encarnação da própria diferença num corpo 
(SILVA, 2000). A apreensão dos ritmos desse corpo-acontecimento é 
possibilidade, portanto, de se apanhar a diferença como presença, na 
experiência das criaturas vivas (DEWEY, 1980), em seus efeitos de 
tangibilidade tempo-espaciais. 

É pelo e no ritmo que posso insinuar a tomar o corpo-acontecimento 
como uma espécie de epicentro experiencial no/do contemporâneo. Por 
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isso, o corpo-acontecimento é também corpo-cronótopo: dele emana 
uma energia gravitacional que não apenas acontece no contemporâneo, 
mas diz desse próprio contemporâneo, a partir dos efeitos tangíveis da 
diferença como presença, em meio a uma batalha do corpo contra o 
idêntico, contra o progresso e contra o sagrado (em visada platônica, 
posta como ideal). Em seu próprio profanar, o corpo-acontecimento 
anuncia uma profusão de diferenças assumidas enquanto tais e que, 
por esses termos, assumem tanto 1) o contemporâneo como eu próprio 
cronótopo, quanto 2) o moderno como tempo-espaço destinado à morte. 
Podemos compreender esse gesto histórico encarnado pelo/no corpo-
-acontecimento nos termos de uma estética do aparecer, como proposta 
por Martin Seel (2010, p. 55):

o que acompanha este demorar-se diante da particularidade sensível 
de alguma coisa é um sentir-a-si-mesmo-estando-presente. A presença 
particular do objeto e da percepção está sujeita, deste modo à presen-
ça particular da realização desta percepção. Não podemos atender ao 
presente de um objeto sem acontecer conscientes de nosso próprio 
presente.

Sendo o corpo-acontecimento a própria encarnação/emanação de 
ritmos que produzem formas às diferenças, somos inevitavelmente 
compelidos a esse sentir-a-si-mesmo-estando-presente, movimento este 
que nos empurra para a historicidade mesma desse acontecer, num 
acerto de contas que acontece em nossa própria cena de atualidade. 
Por isso, todo acontecimento provoca uma espécie de atualização, de 
modo que atualizar é verbo que insinua um movimento no/do presente: 
indica que novas práticas/valores/movimentos diferentes existem/
buscam existir no espectro do agora. A experiência do e no contempo-
râneo, portanto, se constitui num espaço em que se aglomeram vários 
estratos de tempos anteriores simultaneamente presentes (sem que haja 
referência, necessariamente, a um antes e a um depois); e acolhe um 
horizonte de expectativas que projeta as criaturas para um futuro ainda 
não vivido, mas previsto e experimentado com a imaginação – como 
“aquela linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de expe-
riência, mas um espaço que ainda não pode ser completado” (KOSEL-
LECK, 2006, p. 311). Num experienciar instável e simultâneo de dife-
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renças possíveis (ARENDT, 2007; SILVA, 2000), o corpo-acontecimento 
(o corpo-diferença, o corpo-cronótopo), como epicentro experiencial, 
acaba, portanto, por instituir-se pela simultaneidade de ritmos, pela 
expansão de horizontes múltiplos, por (se) presentificar (no) o contem-
porâneo a partir do que tento imaginar como movimentos estéticos da 
diferença – em meio aos quais um quê de trágico, de esplendoroso, de 
batalha, de desgraça, de promessa de frustração e de (desejo de) morte 
se precipita.

5. Corpo-acontecimento e presentificação no/do 
contemporâneo: movimentos estéticos da diferença

Tomar o corpo-acontecimento como âmbito atravessado e consti-
tuído por diferenças é gesto que, portanto, me insinua a pensar que os 
efeitos tangíveis da diferença trazem à diante/à frente dos e sobre/sob/
(d)entre os corpos o próprio contemporâneo. Dito por outras palavras, 
me aventuro a pensar que a diferença como presença pode ser tomada 
como fenômeno mesmo que torna presente e tangível o contemporâneo – 
qual seja, que o presentifica. Para Gumbrecht (2010a), presentificação é 
movimento amplo e traço cultural constitutivo de sociedades pautadas 
pelo lastro de uma modernização epistemológica. Em tais contextos 
– fatiados pela complexidade de uma organização social dispersa, por 
um mundo do trabalho altamente especializado, por um modo de vida 
urbano, por uma racionalidade que passa a se projetar como a prefe-
rência primeira em meio aos atributos humanos –, um “desejo subja-
cente a todas as culturas históricas, historicamente específicas, seria 
a presentificação do passado, ou seja, a possibilidade de ‘falar’ com 
os mortos ou de ‘tocar’ os objetos dos seus mundos” (GUMBRECHT, 
2010a, p. 153). Dessa maneira,

Nossa ânsia de preencher o sempre crescente presente com artefatos 
do passado pouco tem a ver – se é que tem algo a ver – com o projeto 
tradicional da história como disciplina acadêmica, com o projeto de 
interpretar (ou seja, de reconceitualizar) o nosso conhecimento sobre 
o passado ou com o objetivo de “aprender com a história”.[...] Há aí 
um desejo de presentificação – e não tenho quaisquer objeções quan-
to a isso. Já que não podemos sempre tocar, ouvir ou cheirar o passa-
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do, tratamos com carinho as ilusões de tais percepções. Esse desejo de 
presentificação pode estar associado à estrutura de um presente am-
plo, no qual já não sentimos que estamos “deixando o passado para 
trás” e o futuro está bloqueado. Um presente assim amplo acabaria 
por acumular diferentes mundos passados e os seus artefatos numa 
esfera de simultaneidade (GUMBRECHT, 2010a, p. 151-152).

Muito antes de buscar experiências passadas para retomá-las numa 
cadeia de racionalidade encetada no presente, Gumbrecht (2010a) toma 
a presentificação como atividade que se vale de pulsões estéticas: é uma 
lembrança que nos afeta como se não tivesse a intenção mesma de nos 
fazer lembrar; é uma recordação que procuramos não tanto para inau-
gurar uma interpretação racional do passado, mas para se produzir uma 
sensação física e espacial pretérita, ancorada no tempo presente. Pela 
lente da presentificação, a memória é, ao mesmo tempo, lembrança e 
esquecimento: voltar ao passado não apenas para interpretá-lo, mas para 
ser tocado por suas franjas; compreendê-lo intelectualmente a partir da 
própria experiência, pela detonação de energias sentimentais (DEWEY, 
1980). De tal sorte, a presentificação é quase como que uma feição da 
própria atualidade: tal gesto estético parece nos fazer lembrar daquilo 
que, simultaneamente, fomos convidados a esquecer – não há nada de 
edificante com a experiência estética: nada a aprender. Por conta disso, 
problematiza Gumbrecht (2010a, p. 153-155):

mas de que modos gerais as técnicas que usamos para presentificar 
o passado são diferentes, por exemplo, das técnicas de aprender com 
o passado? A julgar pelas práticas e pelos fascínios presentes, as téc-
nicas de presentificação do passado tendem obviamente a enfatizar a 
dimensão do espaço – pois só em exibição espacial conseguimos ter 
a ilusão de tocar objetos que associamos ao passado. [...] O desejo 
de presença nos leva a imaginar como nos teríamos nos relacionado 
intelectualmente, e os nossos corpos, com determinados objetos (em 
vez de perguntar o que esses objetos “querem dizer”) se tivéssemos 
encontrado com eles nos seus mundos cotidianos históricos (GUM-
BRECHT, 2010a, p.153-155).

No caso específico dessa citação de Gumbrecht (2010a), há uma 
referência a práticas e a espaços físicos como os museus, as insta-
lações, as exposições de arte, dentre outros, nos quais se manifestam 
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técnicas de presentificação do passado a partir de artefatos dispostos 
em meio a intervenções no próprio território imediato que os acolhe. 
Dessa maneira, em se tratando de visar a presentificação como um gesto 
subjacente à diferença como presença, como seria possível amealhar 
as contribuições de Gumbrecht (2010a) para tentar imaginar: como o 
corpo-acontecimento presentifica o próprio contemporâneo? 

Tal raciocínio não seria tautológico/falacioso, uma vez que não 
poderia o contemporâneo se presentificar, uma vez que ele se apresenta 
como a própria instituição de um presente? Ora, não necessariamente 
a noção de presente pode ser sinonimizada com a noção de atualidade: 
em experiências não atuais – ou seja, que não mais fazem parte de 
um espectro mais ou menos amplo de um agora que já (não) é e que 
poderá (não) ser (ANTUNES, 2007) – muitos presentes podem ter sido 
roubados, pasteurizados, dizimados, silenciados, obscurecidos. Assim, 
ao que tudo indica, a presentificação do contemporâneo, como um 
gesto estético instituído pelo corpo-acontecimento atravessado por dife-
renças, parece se revelar em meio a uma ênfase mesma numa dimensão 
espacial de um tempo presente: o espaço do agora se presta a um lugar 
que, esticado e espacializado por dimensões acontecimentais, passa a 
acolher um desejo de busca pelos próprios presentes perdidos. 

Dito por outras palavras, a presentificação se torna um gesto do/no 
contemporâneo, instituído pelo corpo-acontecimento, na medida em 
que fatias de vivências presentes, não mais atuais, são retrazidas por um 
movimento estético de ocupação do espaço do nosso presente atual. É 
por conta disso que, não necessariamente, o corpo-acontecimento se 
lança sobre o que já se passou para supostamente buscar um apren-
dizado com o passado, mas para tornar tangíveis os contemporâneos, 
atuais e não atuais, mobilizados pelas/nas diferenças – de modo que 
possam se tornar presentes, frente aos próprios corpos. Retomando o 
que Gumbrecht (2010a) aponta, o desejo de presentificação encontra-se 
associado à estrutura de um presente amplo, no qual o passado mantém 
a impressão de não ser deixado para trás e em que o futuro se encontra 
bloqueado – de modo que esse presente acabaria por acumular distintos 
mundos passados numa esfera de simultaneidades. 
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Por fim, o corpo-acontecimento parece atuar/modular-se/compor-
-se/performar-se como essa espécie de presentificação no/do contempo-
râneo que não apenas faz falar de um futuro-passado e de presentes não 
atuais, mas, sobretudo, de um próprio presente atual – de um cronótopo 
que se faz mediante o gesto de, a todo instante, lembrar-a-si-mesmo do 
aqui e do agora, e de todas as simultaneidades possíveis, em expansão. 
Assim, performances das diferenças assumidas como diferenças estariam 
por presentificar – nos fazer lembrar desse contemporâneo; estariam por 
compor e intensificar a atualidade de um tempo esticado, como quem 
deseja escancarar a falência do projeto moderno e tocar o passado de 
presentes que foram roubados – presentes que ainda não passaram e que, 
sequer, são tangíveis (BERVERNAGE, 2008)1; estariam por nos fazer 
falar com presentes mortos (ontem) e presentes que ainda poderão vir 
(amanhã), tocando em seus objetos a partir de uma qualidade mesma 
acontecimental, inscrita no corpo atravessado pela diferença (um corpo 
que acontece2).

1. A potente noção de tempo irrevogável de Bevernage (2008) evidencia que, na perspectiva 
das vítimas de traumas provocados pelo Estado, não existe um tempo irreversível, uma vez 
que, para elas, tais traumas são vivos (não passaram). Uma noção de tempo irrevogável 
mostra-se útil para a compreensão de que a produção da justiça, junto a tais vítimas, 
estabelece-se com a tentativa mínima de reparação histórica e de tematização pública 
dos traumas sofridos, tomando-as em suas próprias diferenças, num gesto basilar à 
continuidade do curso de suas vidas.

2. Não por acaso, a presentificação, no âmbito das humanidades, acontece marcada por 
um fenômeno tangível, estético e espacial: nesse caso, para além das intencionalidades 
louváveis e valiosas de se compor pesquisas e estudos voltados a compreender o e a 
aprender com o passado, unidades conceituais contemporâneas têm provocado afetações 
tangíveis/espaciais no nosso próprio campo de trabalho e pesquisa. Para citar alguns 
exemplos (e sem entrar no mérito de aceitabilidade/refutabilidade que têm gravitado em 
torno de tais unidades), a noção de lugar de fala (RIBEIRO, 2017); a emergência teórico-
filosófica do feminismo (SCOTT, 1990; BUTLER, 2018; 2019); a intensificação de leituras 
de autoras/autores e pesquisas pertencentes a um gesto decolonial (SOVIK, 2003; SPIVAK, 
2010; MBEMBE, 2011) demonstram o quanto um próprio saber-fazer, alegórico das 
humanidades, tem sido desafiado a fazer aparecer corpos desprezados; corpos não letrados; 
corpos que desejam/querem falar de seus próprios presentes roubados, intensificando 
uma espécie de história acolhida e presentificada, na atmosfera de um presente amplo. 
É assim que, lideradas pelas e pelos intelectuais das humanidades, diferenças assumidas 
como diferenças, inscritas e atravessadas nos/pelos corpos-acontecimento, estariam, dessa 
forma, por pronunciar um próprio ethos que intensifica e compõe nuances/qualidades/
características desse presentificar do/no contemporâneo.
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Por tudo isso, sinto/argumento que, em seu próprio profanar, o 
corpo-acontecimento anuncia uma profusão de diferenças assumidas 
enquanto tais e que, por esses termos, assumem também o contempo-
râneo como cronótopo. Justamente por isso, a expansão de simulta-
neidades provocadas pelo corpo-acontecimento parece tentar, a todo 
custo, desbloquear esse futuro; abri-lo; rompê-lo e fissurá-lo; projetá-lo 
e imaginá-lo, sempre a partir de presentes-passados acolhidos e inten-
sificados, tomando igualmente assento num presente espacializado a 
partir do que tento chamar de movimentos estéticos da diferença — como 
movimentos no/do próprio contemporâneo. Proponho que tais movi-
mentos sejam vislumbrados em três lances que parecem ser simultâneos 
(não se tratam de etapas), assim descritos: 

1. Contingência: a diferença como presença, inscrita no corpo-
-acontecimento, provoca a abertura de um instante (jetztzeit), 
nos termos de Benjamin (1987), no qual determinados conjuntos 
de perspectivas não expostas emergem, são acolhidas e intensifi-
cadas (BENJAMIN, 1987; RANGEL, 2016b);

2. Aparência: o acolhimento de perspectivas promove um imediato 
aparecer, nos termos de Seel (2010) e de Arendt (2007): tal gesto, 
inevitavelmente, faz o corpo acontecer em seu próprio presente e 
ganhar existência pública diante de outros corpos;

3. Expansão: inevitavelmente, o acolhimento da diferença sugere 
sua expansão, na atualidade e num horizonte; tal acolhimento, 
essencialmente estético, emerge com aquilo que Arendt (2007) e 
Rancière (2009) nomeiam como comum; sendo assim, a diferença 
emerge como experiência estética de ocupação de espaços antes 
renegados e da emergência de cenas polêmicas, nas quais um 
performar dramático unido a um argumentativo, expõe a energia 
sentimental de quem foi apartado (os sem-parte, nos termos de 
Rancière, 2009) diante de um dano, numa dimensão sensível na 
qual se tenta desenhar uma outra topografia do possível. 

Tais movimentos, coreografados pelo corpo-acontecimento, insi-
nuam um contemporâneo que se presentifica e emerge tonalizado por 
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perturbações existenciais: imantado por diferenças, ele se desvela e se 
joga sobre os corpos, com incertezas simultâneas que apagam qualquer 
possibilidade de segurança prometida pelo progresso. É nesse fluir que 
um moderno em crise insiste em sobreviver e parece querer se renovar a 
partir de movimentos estéticos na diferença, estes que também se dirigem 
ao corpo como epicentro (causa e consequência) desse contemporâneo 
perturbador. 

6. O moderno que persiste no progresso: movimentos estéticos 
na diferença

Arrisco dizer, sem hesitação, que pensar a modernidade e suas 
consequências tem sido o projeto de grande envergadura que organiza 
e orienta a produção de conhecimento nas humanidades, nos contextos 
atuais. Inevitavelmente, nossas existências são capturadas por essa 
espécie de mitologia branca (HADDOCK-LOBO, 2020), que acaba por 
desconsiderar qualquer diferença que escape ao seu delírio universali-
zante, racional e ocidental como digna de existir. E é claro que as críticas 
à modernidade, intensificadas, sobretudo, (e ironicamente) após a glória 
e o ápice do projeto iluminista, têm raízes remotas – talvez umbilical-
mente conectadas à sua própria emergência histórica. Uma de suas mais 
relevantes demonstrações se refere ao que Benjamin (1987) aponta como 
ideologia do progresso: o intelectual alemão manifesta visível e profunda 
desconfiança no processo histórico a partir da instituição daquilo que 
entende como horizonte histórico moderno. 

Assim, quando o corpo-acontecimento emerge, achega-se junto uma 
visível e concreta ameaça às bases modernas de ação: diferenças mortas 
pela vida moderna aparecem; todo um presente-passado apagado não 
passou e deseja se expandir, ser tocado, ser presentificado – um presente-
-passado que é hoje, foi ontem e que também pode ser amanhã. Esse 
corpo-acontecimento, sede da própria falência do projeto moderno, 
recebe o ônus da culpa por abrir horizontes e espaço a um passado que 
não poderia sequer existir (mas existiu e está supostamente adormecido, 
nos termos do progresso). Assim, efeitos tangíveis da diferença afetam 
o regime moderno e sua linear e peculiar (épica e colonizadora) histo-
ricidade, que insiste e teima em permanecer no contemporâneo. Por 
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tudo isso, sinto/argumento que tonalidades afetivas modernas tendem a 
provocar, diante de movimentos estéticos da diferença, protagonizados 
pelo corpo-acontecimento, movimentos também estéticos, nas dife-
renças insurgentes. Proponho que tais movimentos sejam vislumbrados 
em três lances que, seguindo o protocolo moderno, podem até acontecer 
simultaneamente, mas configuram-se muito mais como uma espécie de 
gradações de punição, aplicadas a depender da gravidade das afetações 
provocadas pelo corpo-acontecimento: 

1. Mortificação: mortificação é um tipo de movimento estético que 
se orienta por matar a vida sem destruir a vida (OLIVEIRA, 2017; 
SCHOPKE, 2017); trata-se de uma espécie de impulso sádico que 
se satisfaz pela intensificação de uma ação que impede o desejo e 
a alegria do corpo diferente (DELEUZE, 2007); 

2. Linchamento: trata-se de tentativa notória (e visível) de 
destruição da vida de alguém em público; mais do que a morte 
em si, o linchamento produz um amálgama social em torno de 
uma energia sentimental pautada pelo ódio e pela destruição, 
e seu resultado pode ser a morte ou não do corpo linchado. 
Num contexto contemporâneo marcado pelo ódio às diferenças 
(RANCIÈRE, 2014; RODRIGUES e RANGEL, 2018), o lincha-
mento, que pode se apresentar nos contextos interacionais digi-
tais, orienta-se por uma espécie de produção da “lição” pública 
em público (que, esteticamente, produz um efeito muito mais 
intenso do que a calúnia e a difamação); 

3. Execução naturalizada: corresponde a uma sentença de punição 
voltada a produzir cadáveres – restos de corpos insurgentes, atra-
vessados pelo acontecimento. Um detalhe aqui se torna impor-
tante: a destruição pública da vitalidade dos corpos é publicizada 
como consequência última da rebeldia, uma espécie de sentença 
natural de justiça (BENJAMIN, 2013).

Dessa forma, o que tento intuir/argumentar nesse ensaio é que 
movimentos estéticos na diferença são sustentados por um moderno que 
insiste em sobreviver no e pelo progresso: tais movimentos, ainda que 
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sejam protagonizados por indivíduos, correspondem, ao fim e ao cabo, 
a gestos performáticos das instituições modernas sobre as estéticas dife-
rentes do corpo-acontecimento – é a modernidade, com sua tendência 
totalitária e totalizante (ARENDT, 1990) que teima em mortificar, 
linchar e executar naturalizadamente o corpo, sobre novas estratégias e 
roupagens. Dito por outras palavras, tais movimentos se traduzem em 
performances, mimeticamente apreendidas e reproduzidas nas intera-
ções e, em nome de um certo destino da espécie humana, defende-se 
a segurança com relação ao próprio corpo, ao futuro (perfeito), e às 
ameaças das emergências do corpo e dos descontroladores, impuros e 
pecaminosos desejos das diferenças, atravessadores do corpo-aconteci-
mento e do próprio contemporâneo.

7. Deslocamentos finais: simultaneidades e estagnação, 
atmosferas no/do contemporâneo

Por fim, é possível intuir que o corpo-acontecimento, ao atuar/
modular-se/compor-se/performar-se como epicentro experiencial de 
presentificação no/do contemporâneo, acaba por se apresentar como 
locus instituidor de climas/atmosferas/tonalidades afetivas (RANGEL, 
2016a; GUMBRECHT, 2014) que permitem dizer desse cronótopo. 
Assim o que me parece é que estamos diante de uma intensificação 
do moderno – justamente por também estarmos diante de seu esgota-
mento – num conjunto de simultaneidades em expansão que projetam 
no corpo o tônus de uma esquizofrênica e múltipla disputa. 

Dessa forma, mais do que superar o moderno, o contemporâneo 
acaba provocando sua própria tentativa de renovação (uma coexistência 
radicalizada entre regimes), ou seja: uma espécie de modernidade em 
crise vai se tornando autorreflexiva e continua ganhando força justa-
mente pelas suas capacidades de renovar a ideologia do progresso, sob 
roupagens novas, munidas da mesma fonte original. Entretanto, parece 
haver algo de novo no contemporâneo, para muito além das tenta-
tivas de renovação de um moderno: a presença das diferenças, nome-
adas enquanto tais, que solicitam não apenas brechas e atualizações do 
moderno, do qual não conseguem fugir totalmente (mesmo porque o 
moderno sempre há de tentar capturá-las, extraindo delas sua potência 
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e imprimindo precariedades), embora insistentemente tentam instituir 
um mundo para além do universalismo, da racionalização, da separação 
corpo e mente, da castração do desejo, da idealização, do absoluto. 

Sendo assim, um presente amplo, do qual não se pode avistar um 
futuro, parece se apresentar como um forte entrave ao progresso e ao 
idêntico, numa relação de codependência com o moderno (numa 
coexistência de regimes de historicidade (HARTOG, 2003)). Entretanto, 
é no próprio presente amplo que parece haver um movimento potente, 
marginal, inferiorizado e desqualificado pelo ethos moderno, mas que 
tem se revelado como fundamental à permanência de corpos-aconteci-
mento atravessados por diferenças. É no presente amplo que simulta-
neidades se expandem (como apontado pelo próprio Gumbrecht, 2015), 
porém sem o fetiche de um futuro delineado e idealizado. Aqui, vejo 
o forte martelo de Nietzsche (2012), em seu anúncio da criança e sua 
potência de vida (nunca absoluta), na inauguração do caminho de uma 
existência humana. Nessa toada, a criança seria o fim resultante de uma 
cadeia de transformações, pelo acontecimento, que se inicia num camelo 
(figura que só se prestava a botar no lombo as cargas de um deserto 
alheio) transformado em leão (figura portadora de uma ira, ainda dese-
jante de um absoluto), este que, antes de se transformar em criança, 
avança e dilacera as rédeas que o prendiam aos fardos de seu próprio 
tempo (modernidade). 

As tonalidades afetivas do/no contemporâneo parecem se abater 
sobre os corpos-acontecimento, tanto como energias sentimentais da 
criança, figura de potência e de horizonte, quanto como atmosferas de 
estagnação, estas que, em relação ao moderno, trazem a sensação de 
um passado que não passa, de um presente esticado e de um futuro que 
nunca chega. Assim, as diferenças como presenças fazem do contem-
porâneo não apenas uma plataforma de renovação para o moderno; 
mas, para muito além disso, tornam esse cronótopo  âmbito no qual se 
promovem linhas de fuga para outras lógicas e dimensões da existência, 
com uma profunda ampliação afetiva e experiencial, uma sabedoria que 
emerge do corpo e de seu sentir – o mesmo corpo que tenta ser captu-
rado e aprisionado, sobretudo nas condições de reprodução de sua vida 
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econômica e material, por movimentos estéticos do idêntico, diluindo as 
diferenças em torno de si. 

Simultaneidades (sem necessariamente se conectarem umas com as 
outras) e estagnação (como traço de um futuro que não se amplia, ainda 
prometido pelo progresso) parecem ser o anúncio de um próprio tempo 
que, para muito além de supostas dificuldades de diálogo e de cons-
trução pública de bandeiras comuns, revela estarmos diante de desloca-
mentos constantes e quebradiços de uma linearidade, fenômenos cons-
tituintes de uma disputa de experiências de historicidade distintas na 
vida comum – um regime falido (e dominador das condições de repro-
dução material) que tenta se reinventar a partir de sua reificação (segu-
rança, controle, progresso) versus novas historicidades e temporalidades 
centradas no corpo (existência, emoções, descontrole, desejo) e atraves-
sadas pelo acontecimento, num cenário de profusão de diferenças auto e 
reciprocamente pronunciadas como tais. Por esses termos, o cronótopo 
presente amplo, nos termos de Gumbrecht (2015, p. 17), se mostra como 
a figura desse contemporâneo, inscrito no/pelo corpo:

No nosso presente, a disposição epistemológica para modelar uma 
figura de autorreferência que esteja mais solidamente enraizada no 
corpo e no espaço se depara com um desejo que emergiu como reação 
a um mundo determinado por uma excessiva ênfase na consciência; 
trata-se de um desejo que, conforme vimos, encontrou tom e expres-
são no traço melancólico da crítica cultural. Então, dentro do novo 
presente em expansão existem sempre duas dinâmicas, atraindo para 
sentidos opostos e formando, simultaneamente, um campo de tensão. 
De um lado, está a insistência na concretude, na corporalidade e na 
presença da vida humana, em que o eco da crítica cultural se funde 
com os efeitos do novo cronótopo. Tal insistência se opõe à espiritua-
lização radical, que se abstrai do espaço, do corpo e do contato senso-
rial com as coisas-do-mundo – é o “desencantamento” implicado no 
“processo de modernização”.

Vale lembrar, porém, que é nesse mesmo contemporâneo que a reivin-
dicação radical por um topos moderno, embasado publicamente no 
progresso, produz figuras bizarras e sombrias como o estado de exceção 
(SELIGMANN-SILVA, 2006; BASSO, 2014), por meio do qual vale de 
tudo para impedir esteticamente a existência da diferença, num regime 
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que tenta desesperadamente se manter, espraiado não apenas na expe-
riência direta de suas principais instituições (Estado, mercado, ciência), 
mas, sobretudo, em relações difusas na vida social, por meio de movi-
mentos estéticos de mortificação, linchamento e execução naturalizada 
– movimentos, de algum modo, legitimados pela ideia de progresso. 

Nesse lugar, o jornalismo parece se apresentar como vestígio de 
estagnação do/no contemporâneo:  imerso num “presente amplo”, como 
pode ele lidar com o tempo moderno que o institui? Como linearizar 
um acontecimento que dobra espaço-tempo à dimensão de um tempo 
morto, de um não-tempo, de um tempo infinito? O jornalismo, como 
campo organizacional no/do contemporâneo, parece se apresentar como 
âmbito social pautado por passados mal ressignificados, mal elaborados 
linguisticamente, mal interpretados, impedidos de emergirem, mas, 
ao mesmo tempo, simultâneos e indigestamente presentes, em direção 
a um futuro atrofiado e falido. Numa temporalidade esquizofrênica e 
frente à crise do tempo das principais instituições que o financiam, o 
jornalismo se perde em meio à disputa de experiências de historicidade 
diferentes na vida comum. O jornalismo, por esses termos, é instância 
reveladora de nosso próprio contemporâneo.

Nesses momentos, a lembrança de Benjamin (1987) é sempre recon-
fortante: ainda que o pensador desconfie das possibilidades da história 
nos contextos modernos, ele propõe que a melancolia – como uma 
atmosfera, um sentimento, uma tonalidade afetiva, um clima – funcione 
como uma espécie de atividade capaz de resistir ao progresso; não neces-
sariamente de cessar sua força, mas de possibilitar a compreensão de 
que a reconfiguração da história é ou teria se tornado difícil ou mesmo 
improvável (“e esse inimigo não tem cessado de vencer”) (BENJAMIN, 
1987, p. 225). Assim, a melancolia se apresenta como a própria condição 
de, criticamente, expor o caráter de possibilidade do tempo – um jeito 
de viver o contemporâneo, suas simultaneidades, sua estagnação, sua 
aceleração, em meio a um corpo que acontece e emerge nas/das dife-
renças. 
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Capítulo 6

Educação e Comunicação:  
um encontro entre Paulo Freire e o  
paradigma praxiológico da comunicação
Cirlene Cristina de Sousa

1. Introdução

A recusa a qualquer forma de “domesticação” e de desumanização dos 
seres humanos se faz presente nas escritas pedagógicas de Paulo Freire. 
Escritas comprometidas com uma crença profunda desse educador na 
capacidade humana de se colocar no mundo. Tal presença se faz no 
diálogo e na reflexão cotidiana de homens e mulheres envolvidos com a 
práxis mundana. 

O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no 
mundo não haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. 
Mas como pode objetivar-se, pode também distinguir entre um eu e 
um não-eu. Isto o torna um ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de 
projetar-se nos outros; de transcender. Pode distinguir órbitas exis-
tenciais distintas de si mesmo. Estas relações não se dão apenas com 
os outros, mas se dão no mundo e pelo mundo (FREIRE, 1979, p. 30).

Tal experiência humana no, com e pelo mundo se faz por meio de 
uma experiência educativa comunicacional. Para Paulo Freire (1983), 
a educação-comunicativa é um processo de interação humano/dialó-



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS140

gico com o mundo e com as gentes que aí se colocam em movimento. 
Nesse sentido, a educação é um processo de ensino-aprendizagem que 
não pode ocorrer no isolamento, ela se faz pela comunicação entre os 
sujeitos envolvidos em uma determinada realidade e temporalidade. 

No dizer de Paulo Freire (1983, p. 37), a fonte geradora da educação-
-comunicativa é a “ação sobre o mundo, o qual mediatiza as consciências 
em comunicação”. É este debate entre educação e comunicação humana 
que se pretende delinear nas páginas que se seguem.

2. Educação-comunicativa freiriana

Em sua obra Extensão ou Comunicação? Paulo Freire (1983) trata 
dialeticamente os conceitos de comunicação e extensão. Ele parte do 
pressuposto de que “todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um 
objeto pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comu-
nicação entre ambos, que se dá através de signos linguísticos. O mundo 
humano é, desta forma, um mundo em comunicação” (FREIRE, 1983, 
p. 44).  

É pela via da comunicação humana com o mundo que Paulo Freire 
questiona as formas de domesticação, de humilhação, de opressão do ser 
humano. Tal educador está convicto de que a vocação ontológica do ser 
humano é ser mais. Isto significa que a existência humana é uma cons-
tante busca de humanização, de saber-se de si e de seu lugar no tempo-
-espaço, no, com e pelo mundo.

Esse processo de humanização é sempre desafiado pelos históricos 
encontros com a possibilidade do ser menos (a desumanização). A desu-
manização está diretamente relacionada a uma compreensão bancária 
da educação humana, pela qual se compreende os sujeitos como recep-
táculos de conteúdos desconectados com a realidade. Os sujeitos aí 
envolvidos são entendidos como um ser passivo, adaptável às condições 
impostas pelo modelo hegemônico e à sua impossibilidade de huma-
nizar-se plenamente. 

Segundo Paulo Freire (1983), a desumanização é uma prática educa-
tiva extensionista, que instrumentaliza a vida (mecanização-passivi-
dade-domesticação). Portanto, o termo extensão está ligado a uma 
educação transmissiva, invasiva e manipuladora. Um fazer que envolva 
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“ações que, transformando o homem em quase ‘coisa’, o negam como 
um ser de transformação do mundo” (FREIRE, 1983, p. 22). Ou seja, é 
uma educação domesticadora, que não possibilita reflexões e questio-
namentos. 

Em crítica a essa perspectiva extensionista, Paulo Freire propõe 
a educação-comunicativa, problematizadora e libertadora. Nesta, as 
práticas de sociabilidades e humanização não existem como tal se “não 
fosse um mundo de comunicabilidade fora do qual é impossível dar-se 
o conhecimento humano” (FREIRE, 1983, p. 65). Nesse sentido, o termo 
comunicação está ligado ao diálogo, à pluralidade, ao encontro, aos 
conflitos e suas mediações. Ou seja, a educação no seu sentido comu-
nicativo abre campos de possibilidades para uma educação crítica, uma 
educação em um constante diálogo com o mundo e com o ser humano. 
Assim, a educação comunicativa exige uma distinção entre o educar-se 
pela comunicação e o educar-se por comunicados. Se por um lado, o 
comunicado tem um caráter vertical, objetificante, domesticador, que 
faz do interlocutor um receptor passivo, por outro a comunicação se 
caracteriza por uma relação de horizontalidade entre sujeitos, uma ação 
comum reflexiva que potencializa o processo de conscientização crítico, 
libertador. Nesse sentido, o comunicado está para o não diálogo, assim 
como a comunicação está para o diálogo.

Segundo Bastos (2016), é por meio da distinção semântica entre 
extensão e comunicação que Paulo Freire marca o mundo humano 
como mundo da comunicação. Esta perspectiva nega o olhar unidire-
cional e hegemônico que a educação bancária direciona às experiên-
cias humanas. Em sentido contrário, a educação-comunicativa olha 
para a dinâmica da vida humana, para os seus processos de interações 
humanas, para os sentidos e os significados da coparticipação, da reci-
procidade, da mútua afetação entre os sujeitos aí envolvidos. Tal fazer 
comunicativo é atravessado por intensas e tensas intencionalidades, 
visões de mundo, modos de ser e de viver.

A perspectiva da educação-comunicativa não é apenas um conceito, 
ela é parte da experiência educativa de Paulo Freire, ela é um diálogo 
direto com sua prática docente no Nordeste e com a experiência de 
fazer-se andarilho pelo mundo (o exílio). Entre tais experiências, Paulo 
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Freire passa a lutar por processos educativos mais humanizadores. Essas 
lutas que tomam proporções emancipadoras na medida em que levam 
tal educador ao encontro com o outro, com os condenados da terra, os 
povos da floresta, os colonizados, os camponeses, e outros tantos “esfar-
rapados” pelo mundo.

Nesse sentido, a educação-comunicativa se coloca como campo de 
possibilidades para o processo de conscientização que auxilia os seres 
humanos a tomarem uma postura crítico-histórica no mundo e trans-
formadora da realidade social. Para Paulo Freire, “a conscientização é 
neste sentido um teste de realidade” (1980, p. 26). Quanto mais os indi-
víduos se tornarem conscientes de uma realidade, mais ela se “desvela” à 
sua frente. Ao se comprometerem com uma educação problematizadora, 
homens e mulheres são capazes de refletir e agir sobre o mundo. É por 
meio desse agir que tais sujeitos podem se reconhecer como agentes de 
mudanças. Um comprometer-se que implica consciência da realidade, 
engajamentos nos processos de lutas e transformações do fazer-se e do 
ser-se humano.

A conscientização leva ao processo de conhecimento de si e do outro, 
da realidade e do mundo. Um processo próprio da práxis humana. 
Assim, para Paulo Freire, o ato de educar confunde-se com o ato de 
humanizar-se. E humanizar-se envolve as dimensões de libertar-se da 
opressão e de assumir-se sujeito, entre a ação, reflexão e transformação 
histórica. De forma singular, Paulo Freire entende que o processo de 
humanização está diretamente ligado ao processo de conscientização 
biófila, conceito que será explorado no eixo a seguir.

3. Consciências biófilas: encontro entre educação e comunicação

Aprendemos com Paulo Freire que a educação é uma experiência 
sempre no plural. Ou seja, não há uma educação, mas educações (modos 
diferentes de mulheres e homens refletirem sobre o que são e proje-
tarem o que querem ser). Tal pluralidade traduz-se em duas grandes 
dimensões educativas, exploradas nos trabalhos do autor. Por um lado, a 
educação bancária (menos humana, que aliena e oprime as pessoas nela 
envolvidas). Tal educação domestica e desumaniza o outro. Portanto, 



143EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ela é de base necrófila (amor à morte). Ela manifesta-se como tendência 
do opressor, em sua ânsia de posse, a reduzir o sujeito a objeto de seu 
domínio, controlando-o em todos os aspectos – subjetividade, palavra, 
cultura, saber, corpo – e levando-o a perder sua qualidade vital que é a 
liberdade, negando, assim, sua disposição ontológica a humanizar-se. 

Por outro lado, a educação libertadora torna as pessoas autônomas, 
conscientes, livres e mais humanas. Nela, encontra-se a luta pela liber-
tação de toda a humanidade, ela é de base biófila (amor à vida), um 
movimento de afirmação dos sujeitos, que são educados a se reconhe-
cerem como sujeitos de direitos, sujeitos vocacionados ao ser mais. 
Portanto, o conceito de biofilia está aliado à categoria freiriana do 
ser mais, que articula uma visão antropológica, sociopolítica e histó-
rica do ser humano. Por esta concepção, a pessoa humana se constrói e 
reconstrói, dialeticamente, a si, à sua vida e ao mundo, desafiando-se ao 
conhecimento e lutando pela sua emancipação. O ser mais é colocado 
em movimento quando da tomada de consciência das situações e dos 
agentes de opressão. Essa conscientização crítica impulsiona a esperança 
e a utopia concreta, impulsos vitais, de modo que tal consciência de base 
biófila envolve as relações humanas, a capacidade de relacionar-se com a 
alteridade, com as qualidades do que é vivo.

Essa tensão no binômio biofilia-necrofilia projeta-se igualmente no 
binômio entre ser mais e ser menos. Este não é compreendido como 
mera oposição à vocação humana, mas como uma distorção ou uma 
perversão desta. Nessa experiência de ser menos, se não há propria-
mente extermínio de um ser humano, tem-se uma mortificação do 
sujeito, sua objetificação ou coisificação, por meio da internalização da 
visão do opressor sobre si como aquele que não tem valor. Conforme as 
palavras de Freire:

[...] para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, 
inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é 
ter e ter como classe que tem. [...] Por isso tudo é que a humanização é 
uma “coisa” que possuem como direito exclusivo, como atributo her-
dado. A humanização é apenas sua. A dos outros, dos seus contrários, 
se apresenta como subversão. Humanizar é, naturalmente, segundo 
seu ponto de vista, subverter, e não ser mais (FREIRE, 2016, p. 63-64, 
grifos do autor).
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Notemos que o processo de ser mais está para a conscientização 
biófila/crítica, assim como o estado de ser menos está para um compor-
tamento inconsciente, no sentido de não partir da própria vontade do 
sujeito, mas de outrem. Com a consciência necrofilizada, o sujeito obje-
tificado submete-se, segundo Fromm (apud LIRA), ao autoritarismo, ao 
conformismo dos autômatos. Estes:

[...] vivem na ilusão de serem indivíduos dotados de vontade própria 
[com seu eu] enfraquecido [...] Ele sente, pensa e deseja o que acredi-
ta que deve pensar, sentir e desejar: nesse processo mesmo perde seu 
ego, sobre o qual deve ser erguida toda a segurança de um indivíduo 
livre (FROMM, 1981 apud LIRA, 2015, p. 42-43).

Freire (2016) identifica a consciência necrófila que Fromm chama de 
conformismo do autômato e irracionalismo mitificante como ingênua, 
correlata a uma cultura do silêncio, na qual os indivíduos seguem pres-
crições, slogans ou comunicados de vozes impostas. Por meio destas, 
os indivíduos se veem desumanizados, oprimidos. Como tal cultura se 
reverbera no conjunto da sociedade, Paulo Freire discute a sua necessária 
superação, propondo um novo ethos cultural, calcado no humanismo e 
nas práticas educativas libertadoras. Para que isso ocorra, o autor (2016) 
recorre à consciência de base biófila, que se faz por meio do diálogo 
verdadeiro. Este consiste em adotar uma atitude de coragem, e não de 
medo, em relação à liberdade. A biofilia pode, assim, ser compreendida 
como o ato de liberar a potência de criar a própria vida. Portanto, a 
consciência biófila seria um movimento dinâmico próprio do que é vivo, 
próprio da educação-comunicativa. Nesse sentido, interação e comuni-
cação seriam qualidades humanas de base biófilas, como se discute a 
seguir.

4. Um encontro biófilo entre educação freiriana e a praxiologia 
da comunicação 

A educação-comunicativa freiriana e a perspectiva praxiológica/rela-
cional da comunicação são notadas como uma contribuição metodo-
lógica para se pensar as interfaces do agir humano na cultura contem-
porânea midiatizada. Ambas as perspectivas têm procurado superar 
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abordagens lineares sobre a comunicação humana, concebendo-a como 
um processo de interação situado e complexo. Neste sentido, a comuni-
cação não se reduz aos meios, ao modo operatório (emissor-conteúdo-
-receptor), ela opera pela interação participada dos sujeitos, portadores 
de sentido e leitores do mundo, ainda que esta interação seja intensa-
mente mediada pelas novas tecnologias. Assim, mais que funcionalidade 
informacional, a comunicação é compreendida como uma vivência que 
atravessa o conjunto das práticas sociais dos sujeitos, marcando todos os 
momentos do seu “ser no mundo” (FRANÇA, 2003).

Essa dimensão praxiológica comunicacional de pensar os modos 
de ser no mundo dos sujeitos contemporâneos anuncia uma relação 
de proximidade entre educação comunicativa freiriana e o paradigma 
praxiológico da comunicação. Como já destacado anteriormente, na 
perspectiva freiriana a prática comunicativa humana é revestida por 
uma dinâmica de sentidos e significações, de posicionamentos e repo-
sicionamentos dos sujeitos nela envolvidos. Dinâmica que se aproxima 
do modo de pensar a comunicação no chamado modelo praxiológico. 
Segundo França (2006), o fundante do processo comunicativo é a exis-
tência de sujeitos em relação. Assim, o que definirá a comunicação como 
uma interação são os

processos simbólicos e práticos que, organizando trocas entre os seres 
humanos viabilizam os discursos, ações e objetivos em que se veem 
engajados (por exemplo, de áreas política, educacional, econômica, 
criativa ou estética) e toda e qualquer atuação que solicita copartici-
pação (BRAGA, 2001, p. 17-18).

Como diz França (2006), se a natureza da relação estabelecida numa 
situação comunicativa prevê o “estar junto” como um momento não 
necessariamente de co-presença, mas de partilha e mútua-afetação, 
podemos dizer que as interações comunicativas são relacionais. Para 
tal autora, os sujeitos em comunicação são sujeitos co-intecionados ao 
objeto de pensar que, numa situação de interação, vão comunicando 
entre si o sentido da relação. 

O sentido relacional da comunicação nos reconduz à afirmação frei-
riana da educação como processo de interação entre sujeitos cognos-
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centes. Dessa forma, enquanto comunicação, a educação é processo 
contínuo: nunca se encontra pronta ou concluída, mas se estabelece nas 
intencionalidades, desejos e buscas dos sujeitos que nela se encontram 
envolvidos. Aqui chegamos a um aspecto importante desse encontro 
entre a educação-comunicativa freiriana e o paradigma praxiológico da 
comunicação, a saber: a contribuição metodológica para os estudos da 
comunicação humana contemporânea posta na interface entre educação 
e comunicação. A ótica freiriana e o paradigma praxiológico fortalecem 
o viés relacional que tal interface exige.

Dessa perspectiva metodológica em debate, tomamos especialmente 
a reflexão de França (2006) a respeito do sujeito da comunicação, muito 
oportuna para pensar a relação entre os modos de ser e de viver de homens 
e mulheres na contemporaneidade. A autora pondera que o sujeito da 
comunicação é, ao mesmo tempo, um sujeito social, enunciador de 
discursos e leitor de textos. Ou seja, um sujeito enredado numa teia de 
relações (com o outro, a linguagem e o simbólico), mediante a qual se 
constitui justamente como sujeito da comunicação. São sujeitos que se 
colocam em interação, inscritos numa estrutura comum (um contexto 
institucional), mas sobretudo “sujeitos em experiência, afetando e sendo 
afetados tanto pela co-presença como pela mediação simbólica que os 
institui em pólos de uma interação” (FRANÇA, 2006, p. 84), como 
pontuaremos nas nossas sínteses reflexivas, a seguir.

5. Sínteses reflexivas

A ligação mais forte da educação-comunicativa freiriana com o para-
digma praxiológico da comunicação se dá pela compreensão de que a 
interação e a comunicação são o pressuposto da vida humana. Mais 
que analisar as formas de interações humanas no mundo, o encontro 
entre Paulo Freire e o paradigma praxiológico reflete a comunicação 
humana como um lugar de força, como espaço ou forma que suscita a 
ação (intervenção) e permite/acolhe a mudança, o imprevisível. Qual é a 
ação que constitui os sujeitos da comunicação e os sujeitos da educação 
no mundo: “é mais que a ação de produzir/receber discursos, é menos 
que sua ação no mundo de uma maneira geral. É a ação de afetar e ser 
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afetado pelo outro através de materiais significantes” (FRANÇA, 2006, 
p. 85-86). 

Portanto, uma análise dos sujeitos em comunicação e em educação 
corresponde, simultaneamente, a achar nas relações de tais sujeitos 
com o mundo, as marcas das temporalidades, das culturas, das iden-
tidades, das sociabilidades e dos conflitos que interpelam a ação de 
tais sujeitos num determinado contexto, numa determinada realidade. 
Por esse caminho, a análise comunicativa do viver humano vai buscar 
a atualização de possibilidades, a realização de experiências vivas que 
marcam sua adequação às (e a modificação das) estruturas nas quais 
esses sujeitos estão inseridos. “Não se trata, portanto, da análise de um 
texto, ou da caracterização de um sujeito, mas dos movimentos dos 
textos (narrativas, discursos, representações) no contexto das interlocu-
ções” (idem, p. 86). Este enfoque relacional preserva o lugar dos sujeitos, 
com uma abordagem menos instrumental e mais interativa da relação 
do ser humano com o mundo.

Tais processos interativos são mobilizados por jogos de poder e de 
identidades que não escapam a uma observação atenta. Dessa maneira, 
a noção de sujeitos em comunicação, sujeitos em educação leva-nos a 
compreender de forma mais global os elementos presentes nesse mover 
dos seres humanos na vida cotidiana, hoje tão marcada pelas interações 
midiáticas. Interações que são realizadas na interface entre o comunicar 
e o educar nossos processos de humanização. Em uma perspectiva de 
pesquisa que se coloca na interface entre comunicação e educação, o 
foco de análise passa necessariamente pela ação dos sujeitos em deter-
minadas situações de interações e aprendizagens: seja nos espaços esco-
lares, nos espaços culturais ou nos espaços midiáticos. Para terminar, 
acena-se que o sujeito da educação freiriana e da comunicação praxio-
lógica que nos inspira é o sujeito biófilo cognoscente, histórico e social 
que se pensa e se realiza na tessitura da vida cotidiana.
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Capítulo 7

O que tanto aparece e se esconde 
no fotojornalismo?
Paulo Bernardo Vaz

1. Negros e pardos na capa de jornal

Em estudos realizados no princípio da década de 2000, identificamos 
e revelamos os lugares e papéis reservados pela mídia impressa para 
os negros-mestiços em suas páginas (VAZ, 2006). Quase duas décadas 
depois voltamos nosso olhar para duas edições dos jornais diários de 
maior circulação no Brasil, retomando as questões levantadas naquelas 
pesquisas. Detemo-nos especialmente em duas fotografias jornalísticas 
publicadas em suas capas, protagonizadas por negros-mestiços. Prosse-
guimos perguntando a respeito de sua representação visual, na atuali-
dade: o que estão fazendo nas capas de grandes jornais? E em seu inte-
rior, que papéis estão a interpretar? 

Os resultados das pesquisas anteriores (VAZ, 2006) mostraram 
que a representação dos negros-mestiços é fortemente marcada pela 
alteridade. Concluímos pela existência de um “racismo sem cara” 
na imprensa brasileira. Esse racismo hipócrita – tanto mais ignorado 
quanto maior é sua negação pelos agentes dos preconceitos e pela mídia 
que se vangloria de ser imparcial ao “retratar a realidade dos fatos” – 
encontra-se há muitos séculos arraigado na sociedade brasileira e só faz 
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ampliar o leque de exclusão social de negros e mestiços no Brasil. Para 
responder à pergunta “Como o Outro é narrado no fotojornalismo?” 
orientamos, entre 2001 e 2005, investigações de quatro bolsistas de 
iniciação científica que serão aqui referenciadas: “Fotografia e Alteri-
dade: um passeio pelo discurso visual da mídia impressa” de Ricardo 
Fabrino de Mendonça (2002); “O negro-mestiço e a cidade: alteridade 
na narrativa fotojornalística” de Frederico de Mello Brandão Tavares 
(2003); “O leitor interpelado: Movimentos diante do Outro no foto-
jornalismo” de Pedro Cardoso Coutinho (2003) e “Arsenal de olhares: 
a relação mutualística e o processo de construção do Outro olhar” de 
Renata Maria Lobato da Cunha (2005)1.

À época observamos que a prática do racismo apontado na mídia 
impressa prosseguia o “curso natural” da representação dos negros-
-mestiços que já observáramos em livros didáticos adotados nas escolas 
públicas em todo o país (GUIMARÃES, VAZ, SILVA e FRANÇA, 
2002). Nossas investigações naquela mídia de grande penetração junto 
à massa de jovens estudantes brasileiros nos anos 2000 apontaram para 
algumas conclusões que sintetizamos: nos livros, negros e mestiços são 
mostrados, sobretudo, como sujeitos sem cidadania cujos estigmas são 
o sofrimento, o trabalho e a luta no dia-a-dia; a tônica das ilustrações é 
negativista; a principal marca de sua figuração nos livros é a da violência, 
desde a captura dos negros na África e transporte para o Brasil, sem 
data limite de término de sua agonia; esporadicamente negros aparecem 
como sujeitos de resistência, neste último caso, curiosamente, apenas 
em narrativas verbais, não ilustradas.

Considerando, portanto, a gravidade da “naturalização” da exclusão 
daquele Outro social pela sociedade brasileira; considerando que a 
“realidade dos fatos” é o que a imprensa diz/pretende retratar, “natura-
lizando” a estigmatização de negros-mestiços como agentes e vítimas da 
violência reforçando pontos de vista já arraigados; considerando nosso 
interesse em verificar como a representação visual de negros-mestiços 

1. Pesquisas desenvolvidas junto ao Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade – GRIS 
(UFMG/CNPq), com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig). 
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ocorre mais de quinze anos depois de nossas primeiras investigações; 
e tendo nos deparado com duas brechas simbólicas (com a presença 
de negros) surgidas recentemente em espaço nobre em dois dos mais 
importantes jornais brasileiros, voltamos a reformular nossas questões 
na tentativa de compreender esse fenômeno na mídia.

Estas duas brechas – a contrariar o padrão de exclusão adotado pela 
mídia brasileira –, surgem com 17 dias de diferença uma da outra, nos 
dois jornais impressos de maior circulação no país, ambas as fotografias 
destacando atraentes e monumentais grafites, frente aos quais transitam 
duas pessoas negras-mestiças. As duas fotografias saíram nas capas da 
Folha de S. Paulo (FSP) de 20 de novembro de 2019 e de O Globo (OG) 
de 7 de dezembro de 2019. Este se tornou o principal escopo de nosso 
trabalho, levando-nos a percorrer, em seguida, as demais páginas das 
duas edições. 

A primeira fotografia (formato 14,4 x 22,7 cm) de Raquel Cunha/
Folhapress, publicada na capa da FSP sob o chapéu “Consciência Negra”, 
mostra um grafite pintado na zona portuária do Rio de Janeiro: em 
primeiríssimo plano aparece o rosto de uma pessoa negra em várias 
cores. A metade inferior do rosto é pintada em faixas transversais; 
duas faixas horizontais sobrepõem-se aos olhos; e na testa, um axadre-
zado. Desaparece a textura do muro sem acabamento – apurando-se o 
olhar nota-se que os tijolos sem reboco deram lugar à boa qualidade 
da pintura. O grafite fascina pela beleza da obra e do modelo retratado, 
de sexo indefinido. Sobressai-se a expressividade de seus olhos tran-
quilos, pacíficos, que miram diretamente todo espectador que por ali 
passar, ou que olhar para a foto no jornal. Abaixo da foto lê-se “Turismo 
tenta resgatar história negra carioca”. Segue-se a chamada para a página 
B5 “Passeios na chamada Pequena África, na zona portuária, incluem 
o Cemitério dos Pretos Novos e o mural ‘Etnias’, do grafiteiro Kobra 
(foto), mas interesse ainda é pequeno”.
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A segunda fotografia (formato 14,7 x 21,4 cm), de Roberto Moreyra, 
foi publicada na capa de OG sob o chapéu “Quando o muro vira tela”, 
mostrando um grafite pintado no muro da Sociedade Hípica Brasileira, 
à rua Jardim Botânico. Diferentemente da FSP, OG não cita o autor nem 
o título da obra. As cores do painel são apelativas e impactantes. Predo-
mina o vermelhão do rosto do índio, visto de perfil em primeiríssimo 
plano, recortado por um fundo em amarelo e laranja flamejantes. Iden-
tifica-se com facilidade a etnia do modelo: pele pintada de vermelho/
urucum, tatuagem tribal na face, topete liso cortado rente às sobrance-
lhas. O índio tem o olho direito arregalado e mira desafiador nos olhos 

FIGURA 1: Folha de São Paulo, Quarta-feira, 20/11/2019. Capa
FONTE: Reprodução do autor.
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do leitor do jornal/espectador. Sua íris recebeu a cor vermelha e a parte 
branca do seu olho foi pintada com o mesmo amarelo das chamas do 
fogo. Seu lábio inferior se sobressai dando-lhe uma expressão carran-
cuda. Abaixo da foto, uma chamada para a página 22 com a legenda 
“A convite da Sociedade Hípica Brasileira, grafiteiros deixaram seus 
traços no muro do clube, na Rua Jardim Botânico. São 24 desenhos, com 
motivos variados – índios, bonecas, flores –, que amenizam a paisagem 
urbana com um colorido especial e ainda ajudam a afastar a ação dos 
pichadores”.

FIGURA 2: O Globo, Sábado, 7/12/2019. Capa
FONTE: Reprodução do autor.
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As fotografias dos dois diários são destacadas pela a) ocupação de 
espaço privilegiado na metade superior das capas, b) atraente paleta de 
cores, c) grandiosidade dos rostos em close up, d) qualidade estética das 
pinturas murais, d) atração irresistível dos olhares diretos das figuras 
representadas para os espectadores. Os leitores dos dois jornais têm 
seu olhar disputado pelas principais manchetes e pelas ilustrações que 
ocupam espaço similar ao do texto. Devido aos destaques mencionados, 
as ilustrações atraem mais do que as demais matérias das capas. Ao 
fazer a varredura vertical das fotos, o leitor observa a presença de gente 
passando ao pé dos murais: um rapaz negro e uma moça junto a cada 
mural. A pequenez de seus corpos serve de escala para o leitor perceber a 
imensidão dos rostos pintados nas paredes. Tanto o rapaz quanto a moça 
passam à frente dos grafites ignorando as pinturas, alheios à câmara do 
fotógrafo e, portanto, ao olhar do leitor.

Na fotografia da FSP o rapaz posicionado um pouco à esquerda 
conduz uma bicicleta olhando para frente, indo para a direita. Leva às 
costas uma grande caixa vermelha, dessas de entregadores de comida. 
Na fotografia de OG a jovem transeunte veste moletom e caminha com 
o braço direito levantado como se arrumasse o cabelo preso em rabo-
-de-cavalo. Posiciona-se bem à direita da foto, quase saindo do quadro. 
Como a fotografia está posicionada à direita da capa, a moça está a um 
passo de saída da página do jornal. As duas pessoas negras flagradas 
se movimentam na mesma direção, da esquerda para a direita. Curioso 
direcionamento desses figurantes negros anônimos nas capas dos dois 
grandes jornais: ambos caminham para a direita. Notável a diferen-
ciação no tratamento jornalístico referente às obras dos grafiteiros nos 
dois veículos: a FSP dá o nome do artista do mural e o título da obra; 
o OG não menciona o autor nem dá o nome da obra. O leitor decerto 
não perguntará pelos nomes dos sujeitos fotografados, cuja função está 
dada, a de figurantes. Função comprida.

Destacamos em ambas as fotografias uma experiência singular do 
leitor quando “na intimidade de sua leitura, vê-se tomado de assalto por 
uma imagem que, de algum modo, o interpela” (COUTINHO, 2006, p. 
91). Interpelado pelo valor estético e posicionamento diagramático das 
duas imagens, talvez o leitor estranhe e se pergunte: O que faz na capa 
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da FSP este rosto negro multicolorido estampado ao lado da grande 
manchete “Com 13º, orçamento do Bolsa Família tem rombo de R$759 
mi”? E o que faz na capa de OG esta carranca de índio vermelha ao lado 
da notícia de “Freio nas mudanças: Câmara atenua pacote de trânsito de 
Bolsonaro”? E, finalmente, o que fazem esses jovens negros-mestiços nas 
capas destes dois grandes jornais, os maiores do país?

Leitores cariocas – e de outras cidades nas quais o dia 20 de novembro 
é feriado pelo dia da Consciência Negra – talvez não tenham estranhado 
a bela e emblemática estampa da figura negra, dia que a FSP parecia 
comemorar, publicando-a em sua capa. Leitores de todo o Brasil – espe-
cialmente os cariocas, que bem conhecem a Sociedade Hípica Brasileira, 
na Rua Jardim Botânico – talvez tenham, sim, estranhado a foto e a 
chamada: “Quando o muro vira tela”, por se tratar do muro que cerca 
um espaço reservado à elite, colocado à disposição de grafiteiros, isto é, 
artistas decoradores do espaço urbano. Enfim, Pedro Coutinho lembra 
que “Tais (determinadas) fotografias acabam por desafiar o leitor e seu 
repertório simbólico. [...] há algo nessa relação que lhe permite ter uma 
experiência que ultrapasse tanto uma simples passada de olhos quanto 
um fugaz deleite visual, e propicie ao sujeito da leitura um breve instante 
de contato com um Outro estampado nessa imagem” (COUTINHO, 
2006, p. 93). Estas duas imagens estão na categoria de desafio e inter-
pelação dos leitores, mesmo que as figuras estampadas em evidentes e 
admiráveis produções artísticas estejam sob a forma de grafite.

Tais interpelações ocorrem ocasionalmente e têm grande relevância 
ao nos darmos conta de que “Na representação visual dos negros e 
mestiços nos jornais encontramos o reforço e a atualização de uma reali-
dade histórica de exclusão e racismo. Racismo disfarçado na sociabili-
dade contemporânea, mas presente no abismo social, no desemprego, na 
falta de oportunidades e no baixo grau de escolaridade da maior parte 
do ‘Brasil negro’” (TAVARES, 2006, p. 87). Exatamente esse ponto de 
vista de Tavares nos incitou a fazer nova busca nas edições dos jornais 
que deram tamanho destaque em suas capas a essas duas ilustrações, 
nosso objeto de análise.



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS156

2. Negros e pardos em todo o jornal

Consideramos instigantes, por um lado, a singularidade da edição da 
Folha de S. Paulo no dia nacional da Consciência Negra, quarta-feira, 
dia 20 de novembro de 2019, e, por outro, o lugar comum de O Globo 
do sábado, dia 7 de dezembro de 2019, um dia como outro qualquer, 
para empreendermos esta nova procura por negros e pardos em suas 
páginas. Em sua pesquisa nos anos 2000, Frederico Tavares buscava 
“Um Outro nos cadernos Cidade” (TAVARES, 2006). As designações 
dessa editoria variam em cada veículo: Cotidiano na FSP, e Rio em OG, 
espaço de informações sobre o dia-a-dia dos citadinos, de fait-divers etc. 
Olhamos, então, com atenção especial para esses cadernos, para cotejar 
com o levantamento já publicado por Frederico Tavares, sem deixar de 
perpassar os demais cadernos das duas edições recortadas.

Na tabela de totalização de fotos das edições por classificação temá-
tica e editoria, Tavares indicava que, entre 2001 e 2003, os negros compu-
nham 42,9% das fotografias publicadas nas capas dos jornais; 31,9% nos 
cadernos Cotidiano/Cidades; e 32,2% na editoria Esportes (Idem, pp. 
64-65). Nas edições ora observadas da FSP e OG, de duas fotografias 
publicadas nas capas dos dois jornais uma é protagonizada por pessoa 
negra; ilustrações enormemente destacadas em dimensão e posiciona-
mento. Nota-se que no espaço de maior apelo na mídia impressa – capa 
do primeiro caderno – os dados atualmente obtidos superam os da 
pesquisa de Tavares. Nas capas, em estatística, fotografias com negros 
correspondem a 50%; em ocupação de espaço, são sete vezes maiores do 
que as duas outras ganhando muito em visibilidade. Vale lembrar que na 
capa de sua edição do dia da Consciência Negra, a FSP fez sete chamadas 
para matérias referentes a negros, duas delas a vítimas da violência. Já 
OG, com suas pouquíssimas matérias que traziam referência visual a 
negros e pardos, parece não alterar o fluxo de edições de suas matérias, 
dia após dia.

 2.1 O Globo

Além da fotografia destacada na capa de OG, procuramos e identifi-
camos dois negros em outra fotografia no interior do primeiro caderno, 
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na editoria País. Ali, a metade superior da página 6 é dedicada a uma 
enorme fotografia de seis colunas x 14,7cm de Carolina Antunes, sob 
o chapéu “Derrotas em curso”, e título em caixa alta “Sinal vermelho”. 
Legenda: “Fluxo contrário. Deputados mudaram curso de plano do 
governo para alterar normas do Código de Trânsito Brasileiro (CBT). 
Em junho, Bolsonaro fez questão de entregar o projeto pessoalmente 
ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia”. Centralizam a foto, sentados à 
frente, Rodrigo Maia e Bolsonaro, que fala ao microfone olhando para 
a câmera. Na fileira de trás, dentre dez pessoas de pé encontra-se um 
homem pardo, que sorri e olha para a cabeça de Bolsonaro; um pouco 
mais à direita um homem negro olha diretamente para a câmera foto-
gráfica, franzindo a testa, inclinando ligeiramente a cabeça. As demais 
22 pessoas que figuram na fotografia são brancas. Os únicos nomeados 
na legenda, como visto, são Bolsonaro e Maia. Os/as demais que posam 
na fotografia permanecem anônimos, brancos, pardos e negros.

O primeiro caderno de OG publica também a editoria Rio – corres-
pondente ao Cotidiano da FSP, e Cidades de outros jornais. Nesta 
editoria, à página 14, sob o chapéu “Crise na saúde do município” e o 
título “Um hospital em estado grave”, vê-se a fotografia de 22 x 12 cm de 
Fábio Rossi, na qual aparecem cinco mulheres, três negras dentre elas, 
e um homem negro agachado, visto de costas. Legenda: “Sofrimento. 
Com dor, um homem se agacha na recepção da unidade: só pacientes 
considerados de alto risco recebiam atendimento”. Desde as investiga-
ções de Frederico Tavares parece não haver nada de novo debaixo do 
sol midiático. Nos cadernos Cidade e Cotidiano os negros continuam 
ocupando o lugar da dor e da exclusão.

À página 23, capa do caderno seguinte de OG que dá continuidade 
à numeração do primeiro caderno, uma matéria na editoria Economia 
aparece sob o chapéu “Carne é vilã” e o título “Maior inflação em 4 anos”. 
No alto da matéria, a grande foto da vitrine de um açougue, ladeada por 
pequenos quadros negros com os preços elevados dos produtos grafados 
com giz branco. A Foto de cinco colunas x 15cm de Gabriel de Paiva é 
a única ilustração deste caderno que, além de Economia, traz Mundo, 
Sociedade e Esportes. À direita, com os braços encostados no balcão, 
posta-se um homem negro, de óculos, esperando ou sendo atendido. 
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Legenda “Em alta. Preço da carne disparou nos açougues, chegando a 
subir 30%. O impacto na inflação foi alto: por quase a metade do índice. 
Problemas na oferta global encareceram o produto no país”. O papel de 
coadjuvantes, como meros figurantes na Economia, como foi apontado 
nas pesquisas anteriores, permanece definido para os negros. Ressoa, 
aliás, em nossos ouvidos, o brado em profundo lamento na voz de Elza 
Soares cantando “A carne mais barata do mercado é a carne negra”. 

Percorremos em seguida o chamado Segundo Caderno de OG. Sua 
capa faz-se notável pela não-presença de negros na matéria intitulada 
“Fluxo e Refluxo” em cuja abertura se lê “Por que o funk brasileiro, 
que fez 30 anos em 2019 e estourou pelo mundo, ainda enfrenta tanta 
violência e preconceito nos lugares onde nasce, como se viu na tragédia 
de Paraisópolis”. A fotografia ilustrativa de Rogério Cassimiro é a maior 
de toda a edição do jornal, ocupando exatamente a metade superior da 
mancha da capa. Legenda “Baile, fluxo, paredão. O funk tem diferentes 
caras pelo país. Acima, MC Guimê numa casa de shows de São Paulo.” 
Do artista que protagoniza a cena de uma das mais reconhecidas expres-
sões culturais negras – e marginais – brasileiras veem-se os braços tatu-
ados em sua pele clara. Negro ele não é.

À página 3 do Segundo Caderno, sob a rubrica Literatura, a coluna 
“Lançamentos” divulga livros, com pequenas sinopse e reprodução 
das capas no formato 2 x 3 cm. O segundo dos quatro livros se intitula 
“Luiza Mahin” cuja ilustração da capa é o retrato de uma negra com 
turbante, cujo rosto mede diminutos 2 x 3 mm. Este minúsculo rosto 
que representa a mulher que liderou a Revolta dos Malês é a única e 
singular figuração de uma pessoa em todo o Segundo Caderno desta 
edição de OG, cuja capa foi marcada pela exclusão visual de negros na 
matéria sobre o Funk.

2.2 Folha de S. Paulo

No primeiro caderno da FSP, a editoria Poder publica uma grande 
fotografia na metade inferior da página A14 na qual se vê um homem 
negro de perfil, de terno, de pé, observando o ato de vandalismo de um 
deputado federal na Câmara. A título de legenda, na lateral da foto, vem 
um texto intitulado “Deputado quebra peça de mostra sobre consciência 
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negra”. A legenda mantém o anonimato dos retratados. Logo abaixo da 
grande foto e do pequeno texto, ainda sob a rubrica “Consciência negra”, 
aparece o título “Direita rejeita Zumbi como símbolo negro e exalta aboli-
cionistas”. A matéria de Fábio Zanini, com seis colunas x 9 cm, expõe 
pontos de vista de negros políticos, professores e até de uma produtora 
de vídeos de história e educação que condenam a escolha de Zumbi 
dos Palmares como símbolo de luta pela consciência negra. Apesar da 
matéria não ser ilustrada, na fotografia posicionada logo acima – que 
mostra a depredação de uma exposição na Câmara – pode-se clara-
mente distinguir o título “O genocídio da população negra” e o cartum 
do cartaz rasgado no qual um policial se afasta deixando morto no chão 
um negro vestido com a bandeira do Brasil. 

Na página C2 do Ilustrada – caderno no qual há alguns anos passados 
os negros ocupavam um espaço minoritário –, a coluna social de Mônica 
Bergamo publicou exclusivamente fotos de artistas negros, devidamente 
identificados: Xênia França, Tony Tornado, Seu Jorge e Vanessa Jackson. 
No rodapé da mesma página aparecem duas fotos de divulgação de série 
e filme documentário sugeridos no Dia da Consciência Negra. Ainda 
na página C4 do caderno Ilustrada, sob a rubrica “Consciência Negra” 
aparece uma grande foto com a legenda “Bispo do Rosário em clique do 
fotógrafo Walter Firmo de 1985”.

O caderno Mercado publica uma matéria sob a mesma rubrica, mas 
a Consciência Negra neste caso é uma cruel constatação não ilustrada 
por fotografias que poderiam dar margem a interpretações subjetivas. 
Na página A22 lê-se o grande título “Desemprego aumenta só entre os 
negros no 3º trimestre, aponta IBGE”. Segue-se a abertura do texto “Para 
cada R$1.000 que brancos recebem de salário, pretos e pardos ganham 
de R$550 a R$560”. Interessante notar o tratamento dado pelo IBGE aos 
afrodescendentes brasileiros: negros são pretos. Já pardos são mesmo 
pardos. A matéria assinada por Diego Garcia é ilustrada por três frios e 
objetivos gráficos sob o título: “Desemprego cai para brancos e pardos, 
mas cresce para aqueles que se declaram pretos”. Se o leitor ainda estava 
desavisado sobre a realidade de graves preconceitos raciais na sociedade 
brasileira agora pode se informar e compreender vendo tudo bem dese-
nhado em gráficos posicionados no alto da página, acima da manchete.
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Os cadernos conhecidos como “Cidade”, conforme apontava Frede-
rico Tavares, eram o principal reduto de negros e pardos nos anos 2000. 
Naquela ocasião ele perguntava “Quem é o negro e o negro-mestiço 
sujeito da cidade no/do jornal? Por que é este o espaço onde numeri-
camente eles mais aparecem?” (TAVARES, 2006, p. 64). Ipso facto nesta 
edição da FSP demos especial atenção às 12 páginas do caderno Coti-
diano que engloba as rubricas Equilíbrio, Ciência, Ambiente, Esporte e 
FolhaCorrida.  Negros aparecem – ou são mencionados – em oito maté-
rias sob a rubrica “Consciência Negra”; naquela que trata do assassinato 
da menina Ágatha, ilustrada com sua foto; em duas matérias de esporte 
ilustradas com fotos de negros; e na seção FolhaCorrida, a coluna “Guia. 
O melhor do dia em SP”, sem ilustrações, que dá todas as indicações só 
para eventos voltados para a negritude. Além de quatro páginas inteiras 
de matérias dedicadas à Consciência Negra, por acaso – ou não – a 
página B3 é inteiramente ocupada por um anúncio publicitário de uma 
loja de shopping em São Paulo, cujo modelo é o artista negro Lázaro 
Ramos.

Observemos as matérias e suas fotografias. Três quartos da página 
B1 são ocupados pela matéria intitulada “Negros contam por que não 
querem ser reduzidos a falar só de negritude”, ilustrada com uma foto-
grafia de seis colunas x 16,6 cm de altura de Ricardo Borges; legenda 
“Premiada, a cineasta Sabrina Fidalgo afirma ter recebido cerca de 50 
convites após lançamento de editais para diretores negros, muitos de 
quem desconhecia seu trabalho”. A matéria ao pé da página, ilustrada 
com um gráfico, trata do que é mais importante para negros ricos e 
negros pobres.

A página B2 é toda ocupada pela entrevista assinada por Priscila 
Camazano, com o título “José Vicente: Academia no Brasil continua a 
construir as bases do racismo”. Abertura com a linha-fina “Advogado, 
sociólogo e ex-boia-fria, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares relata 
que ascensão no Brasil traz solidão social ao negro”. A fotografia no 
formato de seis colunas x 18,3cm de altura de Zanone Fraissat ocupa 
quase toda a parte superior da página e traz a legenda “José Vicente posa 
diante de mural na sede da faculdade, no Bom Retiro, São Paulo, com 
o slogan de Barack Obama, ‘Sim, nós podemos’”. Raridade de se ver e 
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ler nos jornais: a imagem de um negro vestindo terno claro, sorridente, 
denunciando o que aparece em dois olhos na matéria: “A relação social 
para a distribuição dos postos de privilégio se dá em cima de grupos 
de interesses da elite, que só se relacionam entre eles. Se a pessoa não 
cumpre o padrão, não participa da relação” e “O racismo produz aqui 
a solidão social. E, se você acha que com dinheiro resolve, não resolve. 
Fica pior, pois os ambientes que você tem que frequentar são os que têm 
a coisa mais escancarada”.

A página B4 é exemplar de ações afirmativas e de reconhecimento de 
mérito de negros e mestiços. Dois terços da página são ocupados pela 
matéria “Com 29 universitários em sua primeira turma, UFRB forma 
12 médicos negros”, assinada por André Uzêda. A fotografia de cinco 
colunas x 19,2 cm de altura de Antônio Wagner mostra 12 formandos 
negros posando de pé, com os braços cruzados, sérios e desafiadores, 
olhando diretamente para a câmera. Ao lado da fotografia, um olho 
explica muito bem o que estamos vendo, mas não sabemos: “A gente 
não fez a foto para causar. Pra ajudar nas despesas ainda vendia canetas. 
Quando a gente fez a foto, disseram que deveríamos estar sorrindo. 
Mas quem diz isso não sabe o que passamos (Keline Santos, 27, médica 
formada pela UFRB, que é filha de um motorista e de uma ajudante de 
serviços gerais)”.

A página B5 traz a matéria cuja chamada ocupou a metade superior 
da capa da FSP com a foto do grafite Etnias. Com o título “Pequena 
África recebe turismo que resgata história negra do Rio”, a matéria de 
Júlia Barbon dá o roteiro, com mapa, de alguns tours sugeridos. Na foto 
de cinco colunas x 15,2 cm de Raquel Cunha não aparece nenhuma 
pessoa, apenas a escadaria da rua e as fachadas de prédios residenciais 
com pichações e grafites. Legenda “A zona da Pedra do Sal, onde acon-
tece um dos sambas mais tradicionais da cidade”.

A última matéria, sob a rubrica Cotidiano, traz uma fotografia 
(Reprodução) com legenda “A menina Ágatha Félix, 8, que foi morta por 
um tiro no Complexo do Alemão”. Título da matéria de Júlia Barbon: 
“Investigação conclui que policial militar atirou na menina Ágatha no 
Rio”. Fait divers desta edição para não fugir ao “padrão” estabelecido 
tradicionalmente no jornalismo brasileiro, pelo qual negros – adultos 
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ou crianças, como é o caso de hoje – protagonizam as cenas vitimadas 
pela violência.

Na página B9, sob a rubrica Ciência, a matéria de Gabriel Alves e 
Estêvão Gamba “Artigos do país sobre racismo crescem 28 vezes em 
20 anos”. Linha fina: “Brasil tem quinta maior produção acadêmica no 
tema, com 4% do total global”. Quatro gráficos ilustram a matéria com o 
título “Produção científica sobre desigualdade racial”.

Na editoria Esporte, sob a rubrica Consciência Negra, a página B10 
apresenta o texto/Opinião assinado por Marcelo Carvalho com o título 
“O futebol ainda delimita onde o negro pode entrar” e a abertura “Ainda 
visto como inclusivo, esporte repete desigualdade racial do Brasil”. 
Logo abaixo, outra matéria, de Michele Oliveira, trata do tema que nos 
concerne, o futebol, desta vez na Europa: “Com extrema direita em alta, 
Itália vê racismo reincidente em campo”. A fotografia ilustrativa é de 
Daniele Mascolo e traz a legenda “O atacante Balotelli, que ouviu sons 
de macaco em partida contra o Verona”. Na página B11 uma matéria 
sobre a partida final da Taça Libertadores é ilustrada com uma fotografia 
(Arquivo pessoal) de um rapaz pardo piauiense. Legenda: “Paulo Rossi, 
que torce pelo River em Teresina, mas diz ser flamenguista de coração”.

3. Desnaturalizar a exclusão de negros-mestiços na mídia

Fechados os cadernos componentes dessas edições da FSP e de OG, 
recorremos mais uma vez a Frederico Tavares que conclui seu trabalho 
dizendo que “Desnaturalizar certos processos pode significar muito 
mais do que apresentar novos pontos de vista” (TAVARES, 2006, p. 87). 
Sintonizados com a proposta de Tavares, pusemo-nos mais uma vez à 
cata das representações visuais de negros nas páginas desses dois jornais, 
preocupados com a “naturalização” de sua exclusão social que se faz ver 
no espaço midiático.

Tornar antinatural aquilo que é tido como natural requer tanto esforço 
dos leitores quanto estímulo dos meios de comunicação, de maneira que 
os primeiros possam tomar consciência dessas distorções. Destacamos 
abordagens antagônicas no trato dos assuntos referentes aos negros e 
mestiços no Brasil nas duas edições recortadas: a) a Folha de S. Paulo se 
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empenha não apenas com as produções fotográficas, mas com a redação 
de matérias sob a rubrica “Consciência Negra” que destacam ações afir-
mativas sem camuflar notícias negativas, sempre de modo a “desnatura-
lizar” a exclusão social de negros em todos os seus cadernos;  b) por seu 
lado, O Globo, a despeito do grande destaque à fotografia na capa – na 
qual a transeunte negra escapole para fora do jornal – mantém a mesma 
tendência de exclusão que tende a “naturalizar” um lugar pré-definido 
para os pretos, pardos, mestiços anônimos.

Como observamos, o grafite Etnias faz desaparecer a textura dos 
tijolos aparentes para dar lugar à beleza de um rosto multicolorido, 
pintura mural que transforma o suporte/parede feia em bela obra de 
arte. Arrancado da zona portuária carioca pela fotógrafa Raquel Cunha, 
passou a figurar na capa do jornal paulista, de maior circulação no país. 
Ao ser reproduzido, o grafite fez naturalizar sua beleza pelo país afora, 
junto a um ciclista negro trabalhador informal, desnaturalizando a 
feiura de expressões visuais imposta por força da reincidência de publi-
cações diárias ao longo de anos, décadas e séculos na história do Brasil. 
A fotografia pode ser apenas uma ilustração, contendo mais ou menos 
informações; mas uma fotografia pode também ser este chamariz irre-
sistível para interpelar leitores e espectadores que passam os olhos pela 
capa do jornal recebendo informações que podem – ou não – processar. 
Preferimos acreditar que processam para, assim, obter novos pontos de 
vista sobre lugares que os negros merecem, podem e devem ocupar na 
sociedade e na mídia brasileiras.
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Capítulo 8

Combatendo os estereótipos e o racismo 
nos desfiles da Laboratório Fantasma 
Karla Beatriz Cézar de Paulo Rezende

Falo querendo entender, canto para espalhar o saber e fazer você 
perceber /Que há sempre um mundo, apesar de já começado, há 
sempre um mundo pra gente fazer / Um mundo não acabado / 
Um mundo filho nosso, com a nossa cara, o mundo que eu dispo-
nho agora foi criado por mim.  

(Emicida e Elisa Lucinda – “Milionário dos Sonhos”)

1. Introdução

Este texto1 se propõe a analisar as representações sociais envolvendo 
o caso de preconceito ocorrido em 2017, durante o desfile da grife Labo-
ratório Fantasma (LAB), criada pelo rapper brasileiro Emicida e seu 
irmão, Evandro Fióti, no 44º São Paulo Fashion Week (SPFW). A LAB 
é uma grande empresa de arte urbana que construiu sua própria rede 
de artistas, uma loja virtual e passou a ganhar destaque expressivo na 
indústria fonográfica e no mercado da moda. Com a criação da grife, 
gravadora e produtora, Emicida produz suas próprias músicas e vide-
oclipes, elabora seus próprios eventos, lança novos artistas e tem sua 
própria marca de roupa. O estudo explora o diálogo criado pela marca 
entre a cultura do hip-hop e o mercado a partir da participação da grife 
Laboratório Fantasma no SPFW, bem como o caso de racismo contra 
Evandro Fióti, ocorrido ao final da edição do desfile, quando ele foi 

1. Texto produzido a partir do Projeto de Iniciação Científica apoiado pelo PIBIC/CNPq: 
“Midiatização e celebridades: as práticas culturais na contemporaneidade”, sob orientação 
da Profa. Dra. Denise Figueiredo Barros do Prado.
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impedido de entrar nos bastidores, mesmo possuindo o passaporte que 
lhe garantia acesso.

É perceptível uma tentativa de reconfiguração das visões da cultura 
do hip-hop no campo mercadológico, quando a marca LAB traz esses 
elementos para as passarelas. Mas isso não ocorre sem conflitos, pois o 
obstáculo a esse processo surge nas contradições evidenciadas no caso 
como um todo. Em um primeiro momento, a LAB exibe o seu trabalho, o 
qual carrega uma carga de luta e resistência, tanto pela incorporação do 
hip-hop e da estética da cultura negra, quanto pela presença de modelos 
negras e negros e fora dos padrões convencionais dos desfiles de moda. 
Já em um segundo momento, nos bastidores do evento, o racismo é 
perpetuado por meio de atos racistas contra uma pessoa diretamente 
envolvida com a Laboratório Fantasma. 

A necessidade de inserir a cultura do hip-hop na indústria da moda 
em busca de reconhecimento e valorização é uma tática utilizada atual-
mente como forma de tematizar as questões raciais. No entanto, ainda 
existe uma crítica feita pelo rap dos anos 1990 que corresponde a essa 
relação do rapper com o mercado. Os jovens das periferias brasileiras 
que escutavam rappers dos anos 1990 são os mesmos que atualmente 
administram seus projetos vinculados com a internet e as tecnologias. 
As redes sociais, como Youtube e Facebook, as páginas na internet, os 
serviços de streaming, como Soundcloud são importantes ferramentas 
para a divulgação de seus trabalhos.  Mesmo que essa seja uma estra-
tégia com forte potencial de modificação das representações sociais das 
pessoas negras, ainda é possível perceber que o preconceito se mantém 
próximo e a sociedade é hesitante em perceber essas manifestações 
culturais e consumi-las.

A inserção desse debate contra o racismo por meio de uma produção 
cultural, dentro do desfile da SPFW, é importante por questões repre-
sentativas. Por isso, é essencial entender como ainda existe relutância 
em reconhecer o estilo. O conflito gerado por essas diferentes pers-
pectivas é abordado para que se possa entender o racismo presente no 
mercado. Os eixos analisados neste estudo de caso são: a) confronto de 
representações; b) reconfiguração dos estereótipos e c) repercussão do 
caso de racismo. Para fazer essa investigação, foram usados como base 
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os conceitos de Stuart Hall (2013) propostos em suas teorias de cultura 
e representação, Michel Foucault (2004) e os argumentos sobre poder, 
saber e discurso e Sueli Carneiro (2011), entre outras referências, para 
tratar o racismo. A partir deles, a pesquisa correlaciona preconceito e 
exclusão para analisar o caso enfocado. Para avançar na discussão, é 
importante contextualizar a história da grife Laboratório Fantasma e as 
questões envolvendo o desfile.

2. Laboratório Fantasma e as passarelas

A Laboratório Fantasma foi fundada em 2008 por Emicida e seu irmão 
Evandro Fióti a partir de um coletivo inicialmente conhecido como 
Na Humilde Crew, uma pequena empresa que vendia nas ruas cami-
setas fabricadas artesanalmente. Da criação de camisetas à produção 
de mixtapes, videoclipes e eventos, se chegou, enfim, ao surgimento da 
LAB. 

A primeira participação da marca na SPFW ocorreu na 42º edição, 
em 2016. Intitulada Yasuke, a coleção levou às passarelas uma combi-
nação de estampas japonesas com estampas africanas. Sua atuação nas 
passarelas ganhou grande destaque pelo caráter representativo e pela 
valorização das formas, corpos e raças. Como o próprio Emicida disse 
em entrevista à página online da Vogue Brasil (2016): “as passarelas do 
nosso País precisam ser um reflexo do que se vê em nossas calçadas. 
É muito importante que cores e etnias diferentes sejam vistas em um 
espaço que discute a beleza e a elegância” (EMICIDA apud SANTOS, 
2017, Vogue Brasil, 20162). No ano seguinte, a grife surgiu com a coleção 
Herança apresentando uma aproximação com a ancestralidade negra. 
Em ambos os desfiles, a LAB teve uma repercussão midiática positiva 
sendo reconhecida por valorizar a diversidade. 

Devido ao sucesso alcançado, a LAB continuou mantendo a presença 
nas passarelas e a mais importante das atuações para esse trabalho acon-
teceu em agosto de 2017. Pela terceira vez na São Paulo Fashion Week, a 
grife desfilou com a coleção Avuá. Emicida e seu irmão, Evandro Fióti, 

2. Disponível em: https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/10/lab-injeta-
representatividade-na-passarela-do-spfw.html Acesso em: 14 Fev. 2020.
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assinaram a direção artística da edição e, de acordo com eles, Avuá 
representou a vida de ambos e as fases do LAB. O conceito da coleção é 
descrito na página oficial da Laboratório Fantasma como:

Dividida em três pilares – escrita, canto e voo –, a coleção revive o 
início da carreira dos irmãos que escreveram suas músicas, cantaram 
e, a partir daí, alçaram novos voos para outras possibilidades – e hoje 
estão também consolidados no cenário da moda. Além disso, o voo 
também está relacionado ao sonho e à capacidade de influenciar pes-
soas, assim como as letras de suas músicas, que reacendem em seu 
público a importância de acreditar. De voar (LABORATÓRIO FAN-
TASMA, 2017)3.

A LAB é conhecida por trabalhar com trajes no estilo street style, ou 
melhor, roupas de estética urbana. A coleção Avuá carrega esse mesmo 
aspecto: a mudança apresentada nesse novo vestuário se dá nos tons 
escolhidos para compor as peças. A ideia do voar que Emicida passa 
nesta coleção é transmitida por cores mais claras, com destaque para o 
azul e sua conexão com o céu. A página online da revista Marie Claire 
(2017) fez uma síntese do desfile:

Na prática, os looks street style que são a marca registrada da grife 
agora também em cores claras – antes, havia uma predominância do 
preto/branco/vermelho –, com destaque para um azul, que passa por 
diversos tons, do clássico “bebê” ao marinho. Outras tonalidades que 
aparecem são o cinza e o alaranjado (em referência ao entardecer), 
além, é claro, do clássico P/B, colorindo bermudas, moletons, vesti-
dos, saias, jaquetas e camisetas feitos de moletom, nylon, sarja e ma-
lha (SILVA, Marie Claire, 2017)4.

Avuá se funde de maneira mais potente à dança e ao rap, levou às 
passarelas a coleção e também alguns artistas da casa, como Rael, Drik 
Barbosa e o próprio Emicida e seu irmão Fióti. Eles modificam esses 
lugares de prestígio e fazem o possível para inserir a população excluída 

3. Disponível em: http://www.labfantasma.com/spfw-n44-colecao-avua/. Acesso em: 14 
Fev. 2020.

4. Disponível em: https://revistamarieclaire.globo.com/Moda/SPFW/noticia/2017/08/
spfw-marca-dos-irmaos-emicida-e-fioti-lab-traz-o-sonho-em-tons-pasteis-para-moda-
de-rua.html. Acesso em: 14 Fev. 2020.
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em locais jamais imaginados. Evandro Fióti comenta a respeito dessa 
busca por inclusão ao website da revista MdeMulher:

Por isso, é importante que grifes como a nossa ocupem esse espaço. 
Existe uma estrutura racial no Brasil que não possibilita que as pesso-
as consigam ascender através do seu trabalho. Tem essa coisa da gente 
ser a primeira grife de negros a ter um desfile no SPFW e acima de 
tudo, trazer as referências e a valorização do nosso povo (FIÓTI apud 
DUARTE, MdeMulher, 2017).

O evento foi aclamado pela crítica, recebendo elogios de renomadas 
revistas de moda. O site da revista Glamour apontou o momento como 
“quase impossível não se emocionar com o desfile”. A Marie Claire online 
avaliou Avuá como “sonho em tons pastel para a moda de rua” e até 
mesmo o website da Vogue comenta que a marca “injeta representativi-
dade na passarela”. 

Apesar dessa grande conquista, a presença da diversidade foi ques-
tionada. No mesmo dia do desfile, ao final do evento, o estilista Evandro 
Fióti, um dos fundadores da Laboratório Fantasma, foi barrado por um 
segurança. Mesmo possuindo crachá confirmando que sua presença era 
permitida, ele foi questionado se realmente podia estar naquele espaço. 
Fióti alegou racismo e se manifestou em sua página oficial no Facebook 
com os seguintes dizeres: “Ser preto é ser barrado pelo segurança do 
evento até mesmo quando é da sua marca e com pulseira...”. Em entre-
vista ao site da Buzzfeed, ele ainda completou: “É uma mistura de falta 
de direcionamento profissional junto com esse pensamento racista que 
permeia toda a nossa sociedade. Muita gente não está acostumada a ver 
um negro em uma posição de destaque”.  (FIÓTI, 2017, Buzzfeed)

Em nota, o idealizador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, em 
nome da organização do evento repudiou o acontecimento:

Ao ver o post de Evandro Fióti, Paulo Borges imediatamente entrou 
em contato com ele para apurar o ocorrido. Em seguida, tomou me-
didas junto à empresa de segurança contratada pelo evento, para re-
preensão de conduta dos envolvidos, e atendendo pedido de Fióti, 
preservou o funcionário responsável. O SPFW está integralmente ao 
lado de Fióti, e acredita que a divulgação deste fato contribua na luta 
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contra atitudes que infelizmente ainda fazem parte do dia a dia de 
nossa sociedade e que nos repugnam (O GLOBO, 2017).

A repercussão do caso trouxe à tona um conflito de representações 
sociais. É possível perceber as tensões existentes pelas diferentes formas 
de percepção do outro e observar como os discursos alteram as relações 
sociais. No tópico seguinte essas questões serão mais bem tratadas com 
o auxílio de alguns conceitos essenciais para o entendimento da questão 
apresentada.

3. Cultura, representações sociais e o discurso como forma de 
poder

Diante das tensões colocadas pelo desfile e pelo caso de racismo 
envolvendo Evandro Fióti nos bastidores, é importante problematizar 
como as representações sociais se fazem presentes e afetam as inte-
rações sociais. A partir de Foucault (1978) é possível compreender a 
relação da representação formada pelas posições de domínio. Foucault 
entende que dentro dos sistemas de ideias, ou melhor, dos discursos 
difundidos na sociedade, o efeito do poder se instaura. De acordo com 
seus argumentos, o conhecimento cria poder, mas também é criado 
por ele. Portanto, o exercício do poder é usado para reforçar discursos 
e, assim, controlar pensamentos e condutas. Foucault destaca que: “O 
que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 
que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” 
(FOUCAULT, 1978, p. 8).

Ele afirma que as ideias repercutidas pelos indivíduos advêm das 
ideias produzidas por disputas na estruturação social. O autor também 
percebe que esses discursos induzem a certa artimanha de exclusão. A 
partir de Foucault, Braian Prado (2011) explica que:

Ao afirmar a relação poder e saber, Foucault cria uma definição nova 
que garante que o poder do discurso pode funcionar negativamente, 
distorcendo a verdade e garantindo a dominação do poder opressor. 
Essa forma de “ameaça” se dá através do saber (PRADO, 2011, p. 7).
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A partir das reflexões de Foucault sobre o surgimento da legitimação 
por meio do poder discursivo, este texto busca compreender como os 
discursos negativos geram tensões e disputas por uma hierarquização 
social. O conflito se inicia nas distorções que foram construídas em um 
contexto social no qual o negro é submetido a uma diferenciação racial. 
Conjuntos de características como traços, gestos e formas de se vestir e 
se portar são tipificações que levam à criação de representações sociais. 

Em Da Diáspora, Stuart Hall (2013) discute a relação entre cultura e 
representação e apresenta dois conceitos básicos de cultura. Primeira-
mente, pode-se entender cultura como a "soma das descrições disponí-
veis pelas quais as sociedades dão sentido e refletem as suas experiências 
comuns” (p. 135). Já a segunda abordagem percebe a cultura em suas 
práticas sociais. Dentro dessa perspectiva, Hall indica que “cultura é esse 
padrão de organização, essas formas características de energia humana 
que podem ser descobertas como reveladoras de si mesmas” (p. 136). 
Para ele, analisar a cultura de um grupo é assimilar as práticas sociais 
que são realizadas, compartilhadas e reconhecidas dentro de um espaço. 
Assim, é possível compreender que o comportamento, o vestuário, a 
música são produções de sentido partilhadas. Os processos comunica-
cionais e como as pessoas se relacionam nesse sistema também consti-
tuem e fazem parte das culturas. De acordo com Gomes (2004):

[...] para os Estudos Culturais, entender a cultura, o modo como ela 
se organiza nas sociedades contemporâneas, implica entender como 
se dão os processos comunicativos. A cultura, aqui, deixa de ser um 
sistema simbólico ordenando, com valores morais e instituições, e 
passa a ser compreendida como ocorrência dinâmica em processos 
comunicativos e sistemas de significações (GOMES, 2004, p. 103).

Por isso, os costumes construídos dentro das periferias compõem 
culturalmente a sua representação. A associação entre arte, música e 
moda é vivenciada coletivamente e gera sentimento de proximidade. A 
construção identitária se dá a partir da relação criada entre essas mani-
festações e as práticas simbólicas que carregam. É no “dar sentido às 
coisas” que representações sociais são construídas para reforçar as dife-
renciações,  inclusive as diferenciações raciais. Na vida social, as carac-
terísticas e os atributos associados a determinados grupos entram em 
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choque com novas percepções sociais relativas às questões raciais e de 
classe. Com isso, a situação de tensão racial torna-se bem mais nítida. 
As representações sociais entram em conflito e as formas dominantes 
associadas a determinados grupos (em geral redutoras e simplistas) 
aparecem com mais força por conta da estereotipagem, não levando em 
consideração toda uma diversidade de formas de existência.

Segundo Hall, a estereotipagem é uma prática de produção de 
sentido, selecionando determinados objetos como referência para a 
decodificação e entendimento do mundo sem plasticidade para novos 
sentidos emergentes: “[...] ‘estereotipado’ significa ‘reduzido a alguns 
fundamentos fixados pela natureza, a umas poucas características 
simplificadas’” (HALL, 2013, p. 173). Hall explica que: “[...] conside-
ramos os efeitos essencializadores, reducionistas e naturalizadores da 
estereotipagem, que reduz as pessoas a algumas poucas características 
simples e essenciais, que são representadas como fixas por natureza” 
(2013, p. 190).

O autor aponta esse tipo de violência como advindo de um poder 
simbólico, ou melhor, “o poder de representar alguém ou alguma coisa 
de certa maneira” (HALL, 2013, p. 193). Os significados produzidos por 
essas representações criam lugares de formação de posicionamento. O 
problema desse conjunto de significações surge quando elas se tornam 
reproduções que legitimam a disputa de poder. 

Nesse sentido, por mais que Emicida e Fióti, através do rap e da 
moda, tentem remodelar as visões de raça construídas no pensamento 
coletivo, a associação negativa está naturalizada. Walter Lippman (1922) 
mostrava que, na maioria das vezes, aquilo que já está definido há muito 
tempo pela cultura na qual o indivíduo se insere é apenas repercutido 
sem indagação de outras perspectivas possíveis. A naturalização é uma 
estratégia de representação que perpetua as diferenciações raciais e as 
fixa nos discursos: 

Na maior parte dos casos nós não vemos em princípio lugar, para 
então definir, nós definimos primeiro e então vemos. Na confusão 
brilhante, ruidosa do mundo exterior, pegamos o que nossa cultura 
já definiu para nós, e tendemos a perceber aquilo que captamos na 
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forma estereotipada para nós por nossa cultura (LIPPMANN, 1922, 
p. 85).

A violência simbólica, no caso analisado, se relaciona com o racismo 
sofrido por Fióti. Esse racismo silencioso que está presente nos olhares, 
gestos e ações que não necessariamente são percebidas como atos de 
preconceito por aquele que os praticam. Como foi dito anteriormente, 
essas atitudes estão naturalizadas no inconsciente da sociedade como 
uma forma de manutenção de uma ordem social. Esta ordem deixa claro 
que negros, em suas imagens estereotipadas, não devem estar presentes 
em determinados locais. Sueli Carneiro aponta como é insuportável 
para a branquitude essas possibilidades de socialização com o negro: “O 
medo do contágio do estigma expulsa os negros sutil ou violentamente 
dos espaços, também estigmatizados, como privativos dos brancos, 
em especial os das classes superiores”. (CARNEIRO, 2011 p. 169). Ou, 
melhor dizendo, a ideia do negro “fora do seu lugar”, a senzala. A dife-
renciação racial que governa essas relações não percebe o negro apenas 
como contaminador desses lugares, mas também como invasor. 

Fala-se de uma cultura que há anos carrega consigo o estranhamento 
dos outros. Dentro do imaginário coletivo, essas esferas transitam entre 
o isolamento e a rejeição. A estereotipagem não deve ser vista apenas 
como um ato de exclusão do contexto social, mas também como um 
ato de opressão que coage para que a realidade se mantenha. Portanto, a 
violência simbólica não se restringe à simples ação de invisibilizar, mas 
também pela ação de rebaixar.

O caso em questão pode ser visto em diversos outros cenários e é 
mais comum do que deveria, pois a discriminação racial está enraizada 
aos olhos dos demais, sustentada por concepções criadas por um senso 
comum. O racismo sempre foi naturalizado na cultura brasileira. As 
características físicas, a cor da pele, as vestimentas usadas por Fióti, que 
podem ser diretamente ligadas à LAB, foram usadas contra ele. Atri-
butos associados à margem e, portanto, classificados como inferiores. 
O negro, durante sua vivência na sociedade, se vê de frente a complexas 
e históricas representações sociais que dificultam o seu exercício como 
cidadão.
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Assim, a dinâmica entre o indivíduo negro e a sociedade é marcada 
por episódios de desqualificação pessoal e assimilação de sua infe-
rioridade, dificultando de forma perversa seu exercício de cidadania. 
Uma vez que o indivíduo constitui sua identidade pela experiência de 
vida articulada em suas representações sociais, construídas a partir 
da experiência coletiva, instaura-se um complexo processo de múl-
tiplas dimensões, sendo, portanto de difícil reversão (FERREIRA 
FRANKLIN, CAMARGO, 2001, p. 89).

Os esforços de perpetuação dos estereótipos ainda são muito 
presentes, contudo, representações difundidas pelas classes dominantes 
podem ser modificadas. Stuart Hall apresenta a “transcodificação” como 
“a tomada de significado existente e sua colagem em um novo signifi-
cado” (p. 211 - 212). Ele indica três estratégias de “transcodificação”: “a 
inversão de estereótipo”, “imagens positivas e negativas” e “através do 
olhar das representações”. 

Esta abordagem tem o mérito de corrigir o equilíbrio e é sustentada 
pela aceitação da diferença – de fato, por sua celebração. Ela inverte 
a oposição binária, privilegiando o termo subordinado, às vezes len-
do o negativo de forma positiva: “Black is Beautiful”. Tenta construir 
uma identificação positiva do que tem sido visto como abjeto. Expan-
de muito a gama de representações raciais e a complexidade do que 
significa “ser negro”, desafiando assim o reducionismo dos estereóti-
pos anteriores (HALL, 2013, p. 216).

Aqui será discutida a inserção de uma nova estratégia, perceptível 
nos trabalhos feitos pela Laboratório Fantasma, de contrapor, no desfile, 
às representações negativas, imagens positivas. Esta estratégia procura 
modificar as imagens “negativas” fixas no coletivo por imagens “posi-
tivas”.

4. Metodologia

A metodologia usada para analisar esse caso se baseia nos estudos 
de representação de Stuart Hall. O autor nos apresenta o conceito de 
representação como sendo um processo de formação de sentido. A 
pesquisa usa das discussões a respeito da noção de representação e seu 
diálogo com o discurso, a partir das abordagens apresentadas por Hall 



177COMBATENDO OS ESTEREÓTIPOS E O RACISMO 
 NOS DESFILES DA LABORATÓRIO FANTASMA 

em Cultura e Representação (2013), para entender como se dá a relação 
de racismo no caso analisado.

No canal oficial da Laboratório Fantasma, no Youtube, é possível 
encontrar os desfiles na íntegra. A partir desses vídeos, juntamente com 
uma apuração do site oficial da grife, foi feita a análise da coleção. Além 
disso, foram coletadas considerações a respeito do desfile em diversas 
plataformas online de moda como Marie Claire, Glamour, Vogue e M de 
Mulher. Para debater o caso de racismo, foram recolhidas as declarações 
da vítima, Evandro Fióti e da produção do evento. Também foi cole-
tada a repercussão do caso em alguns veículos de notícia online como O 
Globo (2017), Exame (2017) e Buzzfeed (2017). Com bases nesses mate-
riais foi possível perceber e explorar as disputas de poder presentes na 
questão. 

5. Disputa de significações

Quando Emicida insere a cultura do rap, a representatividade negra 
e periférica nos locais de prestígio, ele não só trabalha na quebra de 
uma barreira como também opera em uma chave de modificação dos 
significados. O rapper leva o que é visto na rua para as passarelas, para 
os programas da grande mídia, para festivais influentes e dá ao conjunto 
de características presentes em seu meio um olhar “positivo” e o mere-
cimento da contemplação. Um destes esforços de representatividade é o 
desfile na São Paulo Fashion Week.

O que deve ser observado para compreender o porquê de ocorrer 
racismo, mesmo perante a presença negra em seu momento de fala, está 
na própria estratégia de troca de significações. As imagens positivas 
são adições ao contexto de representações, porém, as imagens nega-
tivas permanecem presentes. Elas não são substituídas, continuam ali 
atuando junto aos outros sentidos. 

O problema da estratégia do positivo/negativo é que, embora a adição 
de imagens positivas ao repertório amplamente negativo do regime 
dominante de representação aumente a diversidade com que “ser ne-
gro” é representado, o aspecto negativo não é necessariamente deslo-
cado. Já que os binários não foram deslocados, o significado continua 
a ser enquadrado por eles (HALL, 2013, p. 218).
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Hall fala de uma tentativa de inverter esse contexto binário no qual 
as perspectivas “negativas” superam as “positivas”. O que o desfile Avuá 
faz é o que o autor aponta como uma estratégia de reversão do equilí-
brio levando, assim, a percepção das diferenças para uma visão de acei-
tação e celebração. De acordo com Hall um “significado nunca poderá 
ser fixado” (p. 211), logo, a possibilidade de contestação do regime de 
representações dominantes é possível. A inserção da LAB nas grandes 
passarelas atua com estratégias que transformam e dão aos conjuntos 
de características presentes em seu meio um olhar “positivo” e o mere-
cimento de contemplação. É a entrada de outra perspectiva social num 
espaço reservado às classes, estilos e corpos dominantes. A Laboratório 
Fantasma cria coleções street style com uma carga cultural e identitária 
enorme, leva-as para locais de grande destaque e colabora com a adição 
de imagens de corpos negros e fora dos padrões, promovendo a repre-
sentatividade. A grife apresenta novas formas de percepção a partir 
desses elementos.

É necessário entender a conexão da música com a moda e o contexto 
em que a Laboratório Fantasma e o Emicida adentram nesse espaço. 
Ambos caminham juntos com a função de quebrar barreiras. O rap é um 
discurso e possui cargas de uma vivência invisibilizada; as vestimentas 
criadas pela LAB seguem esse mesmo conceito. Não são apenas roupas, 
mas sim um traje de caráter expressivo com um grande valor simbólico. 
De acordo com Silva (2012),

A representação inclui as práticas de significações e os sistemas sim-
bólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicio-
nando-nos como sujeitos. É por meio dos significados produzidos 
pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo 
que somos (SILVA, 2012, p. 17-18).

Emicida e Fióti, desde o início, levam às passarelas aquilo que é visto 
nas ruas. O objetivo é tornar esses produtos acessíveis ao público que 
neles se identificam: a comunidade negra e periférica. Isso é perceptível 
no design das roupas, na escolha de modelos e até no bordão que acom-
panha Emicida desde o lançamento do rap Triunfo: “A rua é nóiz”. A 
moda deve ser vista além de apenas vestimentas, pois ela também ocupa 
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uma função de comunicação. Não são somente indumentárias, mas 
também formas interpretativas que desempenham um papel de comu-
nicar e transmitir uma mensagem de existência. A LAB cria, a partir 
das suas roupas, uma perspectiva de identificação por parte da periferia. 
Uma forma de pertencer à sociedade e de se impor a ela.

Transformar vivências marginalizadas em arte é mais do que criar 
produtos, é levar os anos de exclusão e preconceitos a lugares de poder. 
No entanto, para que esse diálogo se forme, é necessário que esses 
lugares de poder estejam aberto à desconstrução. São perceptíveis as 
complicações que surgem em meio a essas experiências. O negro não 
é de toda forma invisibilizado, existe uma ideia formada do que é ser 
negro. Ele sofre durante suas vivências como indivíduo a tipificação. 
“Nossa imagem do que a pessoa ‘é’ constrói-se por meio das informa-
ções que acumulamos ao posicioná-las dentro dessas diferentes ordens 
de tipificação” (HALL, 2013, p. 191). Não há um simples apagamento 
de existência, mas sim uma classificação que leva o negro para as baixas 
classes de uma hierarquização social. Essa imagem carrega estereótipos 
e é formada por disputas sociais. Modificar e construir novas percepções 
desses indivíduos estereotipados é o grande problema. Os espaços de 
prestígio resistem em tentar desconstruir aquilo que já está estruturado 
em suas concepções: 

o modo como somos representados possui enorme importância a 
partir do momento que espraiam e legitimam uma imagem negati-
va ou positiva. Assim, moldamos nossa experiência social a partir 
de avaliações e classificações externas que podem nos valorizar ou, 
contrariamente, enfraquecer nosso prestígio e macular mesmo nossa 
percepção de humanidade (MORAES, 2013, p. 25 - 26).

Dentro dessas disputas, é necessário entender que as representações 
negativas ainda permanecem presentes e em choque com as represen-
tações positivas. Em dado instante, a Laboratório Fantasma está em seu 
momento de valorização dos corpos negros, da periferia e da cultura do 
hip-hop. E, logo depois, esses mesmos atributos são motivos de aversão. 
O que leva tais características a sofrer repulsa advém dos estereótipos 
sociais. A estereotipagem reduz traços, exagera e simplifica tais caracte-
rísticas. Fióti foi associado a pensamentos repercutidos dentro da socie-
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dade que caracterizam o homem negro a partir de representações de 
inferiorização. O segurança que barrou o estilista após o final do desfile 
observou traços, os reconheceu dentro de uma categorização existente 
no coletivo, limitou e simplificou essa existência. Ao remeter Fióti a essas 
categorizações, o segurança atuou da maneira como foi instruído a agir, 
excluindo o indivíduo do espaço. “Então, outra característica da estere-
otipagem é a sua prática de fechamento e exclusão. Simbolicamente, ela 
fixa os limites e exclui tudo o que não lhe pertence” (HALL, 2013, p. 192, 
grifos do autor). 

O que garante a sustentação dos estereótipos que perseguem a 
negritude é o exercício do poder dentro dos discursos. As reflexões 
de Foucault sobre poder/conhecimento mostram como os discursos a 
respeito das minorias são disseminados por uma classe dominante que 
construiu uma concepção que controla os modos de proceder e de se 
comportar. A conduta dentro desse contexto declara que aquele local 
onde ocorria a São Paulo Fashion Week não era espaço adequado para 
receber Fióti. A atitude tomada referente à sua presença foi a retirada 
dele daquele lugar. Dentro dos discursos propagados, um homem negro 
da periferia que carrega em seus traços a cultura do hip-hop não poderia 
transitar naquela área. O campo da moda e esse espaço de prestígio não 
coincidem com o que Fióti representa; logo, ações foram tomadas em 
relação à presença “incômoda” do estilista. Ao associar a discussão de 
Foucault à problematização dos estereótipos, Hall diz: “[...] o exercício 
do poder simbólico através das práticas representacionais e a estereo-
tipagem é um elemento-chave deste exercício de violência simbólica” 
(HALL, 2013, p. 193). 

O racismo continua presente, forte. Evandro Fióti foi indagado de 
sua participação no desfile da Laboratório Fantasma, empresa com a 
qual tem vínculo direto desde sua fundação até a produção de conteúdo 
e criação de peças. Estando em uma posição de visibilidade e como 
representante do movimento, o rapper teve a oportunidade de expor o 
caso ao seu público, aos seus semelhantes através das redes sociais. E 
muito além de mostrar o ocorrido, Evandro conseguiu repercutir um 
acontecido que muitas vezes é abafado. A repercussão foi importante 
para a criação do debate nesse campo de grande influência. A discussão 
trouxe não apenas o posicionamento do estilista, mas também a justi-
ficativa dos organizadores do evento, revelando duas esferas com voz 
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e capacidade de conduzir o acontecido a vários lugares. Apresentar os 
percalços também é necessário para a transformação do pensamento 
predominante.

6. Considerações finais

Por meio dessas reflexões, é possível entender um pouco a situação 
conflituosa entre o desfile e o caso de racismo: evidencia os esforços 
de transcodificação como forma de fazer oposição à estereotipagem e 
revela o combate persistente contra as representações negativas constru-
ídas para determinados grupos sociais. De um lado, observamos a luta 
pelas transformações de espaço, na qual o negro resiste às hierarquiza-
ções e persiste pela sua existência na sociedade. Do outro, essa mesma 
existência sofre com as tensões geradas por interpretações históricas 
culturais propagadas pelas classes dominantes. As tensões se originam 
em uma disputa por poder que consequentemente constrói representa-
ções sociais. Essas hierarquizações são combatidas e este embate ainda 
é fortemente perceptível. O desfile Avuá aconteceu e cumpriu com seu 
papel de dar visibilidade à esfera excluída, mas, ao final, as interpretações 
legitimadas no palco foram questionadas. Fióti passou, em instantes, de 
estilista a invasor. Por mais que esse episódio tenha gerado um conflito, 
o espaço conquistado permite contestar essas atitudes. Evandro Fióti, 
após sofrer racismo, se manifestou em redes sociais. Ele não se manteve 
calado sabendo que a posição que ocupa lhe dá uma oportunidade de 
alertar e trazer o debate sobre racismo à tona. Uma das características 
do preconceito é o seu silenciamento e agora entra-se em um contexto 
em que esse apagamento não é mais aceito. A repercussão do aconte-
cimento trouxe à tona uma realidade comumente abafada. O reconhe-
cimento do fato cria a possibilidade de debates e assim o compartilha-
mento de vivências. As redes sociais e o posicionamento de ambos os 
envolvidos foram importantes para lembrar que o racismo permanece 
presente, mas que formas de combater e contestar o preconceito estão 
sendo mais ouvidas.  

A LAB mostra o estilo das periferias como belo de se ver, ter e usar; 
apresenta os corpos negros e de diferentes curvas como igualmente 
belos. Ela contesta os espaços, as diferenciações, as idealizações e até 
mesmo as próprias maneiras do negro se entender dentro da sociedade.
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Capítulo 9

Distintas formas de experiência  
do Jardim de Mariana-MG: uma tríade 
analítica sobre a Praça Gomes Freire
Filipe Davison Barboza Carneiro

1. A sociabilidade do Jardim que vi, ouvi e li 

Se você fosse adolescente no início do século XXI em Mariana (MG)1– 
como o autor que aqui escreve – teria como uma das únicas opções de 
ampla sociabilidade em espaço público a Praça Gomes Freire. Era neste 
local, mais recorrentemente nas noites de domingo, que muitos jovens 
da cidade, dos bairros centrais aos periféricos, conheciam as possibili-
dades de interação da vida fora de casa.

Aos olhares menos observadores, a Praça, delimitada em forma 
retangular e quase plana bem no centro histórico do município (entre 
as ruas Dom Viçoso, Barão de Camargos, Travessa João Pinheiro, além 
da divisa com a casa arquiepiscopal2), conseguia aparentemente harmo-

1. Com mais de 320 anos de fundação, Mariana foi primeira vila, cidade e sede do bispado 
do estado de Minas Gerais. A região também foi a primeira sede política da capitania de 
São Paulo e Minas do Ouro. O município se localiza a 110 km de Belo Horizonte. 

2. A casa arquiepiscopal – moradia dos arcebispos de Mariana – foi construída entre os 
anos de 1983 e 1987, e ocupa um grande terreno no centro da cidade de cerca de 800m². 
Informações coletadas em <http://www.podesta.arq.br/index.php/residenciais/119-
projeto-casa-arquiepiscopal-de-mariana>. Acesso em: 15 Ago. 2019.
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nizar em seu arejado território pessoas de diferentes ideias, origens, 
classes e idades. Afinal, como alguém poderia não ser sociável em meio 
a tantas árvores, pássaros, plantas, bancos, coreto, busto do Dr. Gomes 
Freire3, lagos com peixes, além de bares, restaurantes e lanchonetes em 
seu entorno? A praça possuia uma ambiência que, muitas vezes, era 
incrementada pelas apresentações de músicas (das centenárias socie-
dades musicais aos jovens grupos de rap, rock e funk), pelas brincadeiras 
infantis, geralmente, realizadas informalmente no período diurno, e 
pelas rodas de capoeira ao entardecer. E que também acolhia eventos 
maiores, decorrentes (ou não) do calendário citadino oficial, como peças 
teatrais de pequenos e médios festivais culturais, provas esportivas, e até 
parte da folia do carnaval de rua marianense. 

Para além de um olhar clichê dessa sociabilidade, a Praça, conhe-
cida popularmente como Jardim4, revelava naquelas noites de domingo 
algumas barreiras invisíveis, como: por que certas pessoas caminhavam 
por um lado, enquanto outras por outro? Por que grupos se apropriavam 
de determinadas áreas e por ali ficavam na maior parte do tempo? Por 
que certos bancos e demais assentos eram disputados enquanto outros 
permaneciam ignorados? Por que uma parte do Jardim era conhecida 
enquanto espaço das incivilidades e outras não? Em suma: que movi-
mentações eram essas que mesmo não sendo declaradas ou oficializadas 
reproduziam diferentes e tensas apropriações daquele espaço e o que 
elas tinham a dizer sobre a sociedade de Mariana?

Ainda sem compreender ao certo toda a elevação dessas fronteiras 
vivenciadas no período da adolescência, realizei, entre os anos de 2013 e 
2014, uma pesquisa sobre a rivalidade desportiva, sociocultural e política 
dos dois maiores clubes de futebol da cidade: Marianense e Guarany5, 

3. Gomes Freire de Andrade (1865-1938) foi médico, professor e político – atuando como 
presidente da câmara de Mariana, senador do império, deputado estadual constituinte e 
deputado federal. 

4. Optou-se no decorrer do artigo por utilizar como referência principal o termo Jardim, 
já que esta é a denominação mais comum e popular para o espaço. 

5. A pesquisa, realizada como trabalho de conclusão de curso para a Graduação em 
Jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), resultou em livro-
reportagem e memorial descritivo denominados: “Marianense x Guarany: rivalidade além 
das quatro linhas” (CARNEIRO, 2014). 
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antagonismo que esteve em forte evidência ao longo do século XX. Nesse 
processo, ao conversar com antigos moradores, entre ex-jogadores, 
sócios, torcedores e dirigentes, percebi, mesmo sem perguntar, que as 
barreiras simbólicas da Praça não eram exclusivas de minha observação 
juvenil. Sobre isso, duas falas chamaram a atenção: 

Mariana naquela época tinha preconceito racial. Ali no Jardim, por 
exemplo, a parte de baixo só desfilava as meninas brancas e os ho-
mens ficavam nas ruas. Naquela época não apareciam muitos carros, 
nós tínhamos na cidade só uns três ou quatro veículos. A gente ficava 
ali vendo as mocinhas bonitas brancas passar. As negras ficavam na 
parte de cima com os negros também fazendo a mesma coisa. Eu fica-
va na parte de baixo flertando as meninas brancas e os negros flertan-
do as meninas do andar de cima.6 [Trecho da entrevista de Frederico 
Ozanan Teixeira Santos, 72 anos, funcionário público aposentado, 
diretor social do Marianense na década de 1970] (CARNEIRO, 2014, 
p. 70).

Aliás, existia muita discriminação, até automática aqui em Mariana. 
No Jardim, por exemplo, existia o “footing”7: as mulheres passeavam 
pra lá e pra cá e os homens, vendo as mulheres passar, flertavam com 
uma, flertavam com outra... E, em cima, na parte de cima do Jardim, 
passeavam as negras e os rapazes negros. Embaixo as mulheres bran-
cas e os homens brancos. Ninguém falou: “Negro tem que ficar aqui e 
branco ali”. Não, automaticamente não se misturavam. Simplesmente 
os brancos elegeram a parte de baixo e os negros a de cima. Tinha 
esse aspecto racial.8 [Trecho da entrevista de Rafael Arcanjo Santos, 
66 anos, professor aposentado, ex-tesoureiro e secretário do conselho 
deliberativo do Guarany nas décadas de 1970 e de 1980. Atual secre-
tário do conselho deliberativo do Marianense] (CARNEIRO, 2014, 
p. 127).

6. Entrevista realizada no dia 24 de setembro de 2013. As informações pessoais do 
entrevistado correspondem ao período. 

7. Footing, termo usado pelo entrevistado, vem do inglês “ir a pé” e remete às paqueras que 
acorriam nas caminhadas pelas ruas e praças públicas – costume do início do século XX 
nas cidades brasileiras. 

8. Entrevista realizada no dia 23 de setembro de 2013. As informações pessoais do 
entrevistado correspondem ao período.
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As respostas dos entrevistados em relação às segregações raciais no 
Jardim, somadas às observações de sua sociabilidade marcada não só 
pelo lazer e pela harmonia, mas também por rupturas, silenciamentos e 
invisibilidades, foram os acontecimentos motivadores de uma possibi-
lidade de vislumbrar – pela Praça – sintomas dela mesma e da própria 
cidade, como uma espécie de síntese, signo espacial e locus privilegiado 
de certos traços da sociedade marianense.

Mas esses indícios – que me levavam a buscar entender um pouco 
mais a complexidade da Praça, do município em si e até sobre minha 
pessoa – ganharam uma nova dimensão quando comecei a me atentar às 
notícias sobre o Jardim através da imprensa atuante em Mariana. Desse 
mundo das construções textuais me chamou a atenção, especificamente, 
um episódio ocorrido no fim do ano de 2016. Ao realizar uma rápida 
leitura de uma manchete do Ponto Final9, me deparei com uma repor-
tagem de conotação muito negativa sobre o Jardim que o enquadrava de 
forma alarmante, quase como um espaço a ser evitado pela população. 
A partir daí, comecei a me dar conta – mesmo sem ainda estar cursando 
o Mestrado em Comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) e desenvolvendo uma dissertação sobre o Jardim – de que para 
se pensar a Praça também era preciso incorporar o olhar midiático. 

Eis que, durante o ano de 2017, já como mestrando e sentindo-me 
insatisfeito com uma proposta de projeto que eu havia submetido ao 
Programa, comecei a refletir que muitas das discussões teóricas em sala 
de aula estavam me levando àquilo que foi visto, ouvido e lido em minha 
vivência no Jardim de Mariana. E foi aí que decidi assumir a Praça – e 
tudo aquilo que permeava a sua sociabilidade – como meu objeto de 
pesquisa.

Diante desse cenário, evidenciado por lembranças pessoais, pelos 
relatos de terceiros, por leituras midiáticas e por inspirações acadê-
micas, foram iniciadas reflexões em torno das condições para estudar 
esse fenômeno socioespacial. Todo esse processo, que ocorreu de forma 

9. Impresso voltado, primordialmente, às notícias locais e que costuma ser vendido 
em cerca de 50 pontos comerciais da cidade, além de possuir assinaturas. O Jornal é 
distribuído, desde 1996, semanalmente. Atualmente, a sua tiragem mínima é de dois mil 
exemplares. O preço de cada edição é de R$ 1,00.
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lenta e gradual, não aconteceu mediante uma fórmula pré-concebida, 
mas, sim, como um desafio ligado a novas possibilidades analíticas. O 
primeiro passo se deu pela investigação do que já havia sido publicado 
sobre a Praça historicamente, ou seja, um levantamento documental, 
imagético e bibliográfico. O segundo, pela análise das publicações da 
imprensa em relação ao Jardim, afinal, o jornalismo faz parte e é um 
dos principais agentes de um processo que narra padrões de sociabi-
lidade (FRANÇA, 1998), ao mesmo tempo em que influencia a vida 
social em vários aspectos, também responde às mudanças que a socie-
dade lhe apresenta (TEMER, 2014). Mas, após esses achados iniciais e 
ao analisar as descobertas e, principalmente, as lacunas das narrativas 
sobre a Praça, percebi que ainda era preciso incorporar uma terceira 
lógica, ligada diretamente às falas e às compreensões dos frequentadores 
do espaço.

Assim, dessa elaboração singular, a pesquisa tentou responder a 
seguinte pergunta norteadora: como distintas formas de experiência em 
torno da sociabilidade do Jardim, construídas historicamente, jornalis-
ticamente e pelos próprios frequentadores da Praça, podem levar a uma 
compreensão desse espaço público e, em consequência, da cidade de 
Mariana? É preciso deixar claro que não se tratou de um estudo da ordem 
da recepção, mas de uma ponte entre três caminhos que tiveram como 
objeto central entender as facetas da sociabilidade da Praça. Ou seja, a 
pesquisa não buscou uma perspectiva que apresentasse esses universos 
de forma oposta, pois o levantamento dos rastros históricos, os recortes 
dos textos jornalísticos e as dinâmicas expressadas pelos usuários do 
espaço coexistem, mesmo que epistemicamente possam estar, em tese, 
separados. A questão foi atrair as forças dessa tríade para potencializar 
as amplitudes do objeto. 

Os três movimentos, portanto, foram potências analíticas que se 
desdobraram em diferentes graus. Isto porque o histórico se revelou 
diante de um peso mais contextual, assim como o jornalístico apontou 
para algumas referências próprias dos meios de comunicação em massa. 
Já o dos frequentadores abriu possibilidades para expansões, propria-
mente, ligadas às análises das interações. Por fim, é preciso deixar explí-
cito que desbravar a sociabilidade do Jardim por meio dessa tríade não 
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tem a ver com descartar ou desconsiderar outras formas de entradas ao 
espaço. A Praça também pode ser compreendida por outras vias, como, 
por exemplo, a artística, a arquitetônica, a paisagística, a patrimonial 
e até a de outros meios de comunicação que não sejam o jornalismo 
impresso local. 

A intenção não foi provar qual soma de caminhos pode se mostrar 
completa, até porque a ideia de compreensão do Jardim não deve ser 
tomada como totalizante. Valorizou-se uma possível forma de se traba-
lhar a sociabilidade que, na pesquisa citada, se fez nos termos dos rastros 
históricos, das publicações jornalísticas e das falas e observações dos 
frequentadores. Dessa maneira, propõe-se, com este artigo, apresentar 
parte do percurso desenvolvido na dissertação de Mestrado “A socia-
bilidade do Jardim de Mariana-MG: distintas formas de experiência da 
Praça Gomes Freire” (CARNEIRO, 2019), trabalho de minha autoria. 
Aqui serão expostas as inquietações, os caminhos, as noções conceituais 
e as principais reflexões, com o objetivo de revelar as possibilidades de 
uma pesquisa sobre espaço público perpassada por essa tríade analítica. 

FIGURA 1: Planta humanizada do Jardim contemporâneo. 
Arte: Aline Soares. Data: 2018. FONTE: Arquivo Filipe Barboza.
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2. Espaço, espaço público, centro, sociabilidade e experiência: 
os conceitos que atravessaram o Jardim na pesquisa

As praças, entendidas como “espaços livres de edificação, públicos 
e urbanos, destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis 
aos cidadãos e livres de veículos” (ROBBA; MACEDO, 2010, p. 17), 
despertam reflexões em sentidos variados, visto que nelas é possível 
observar, suspeitar e até classificar as fronteiras que separam, apro-
ximam, limitam, hierarquizam e estimulam harmonias e resistência de 
grupos e indivíduos em suas interações – dos gestos mais banais aos 
mais bem articulados e expansivos. 

Pela sua dessemelhança geográfica dentro da malha urbana – 
proporcionando vazios, respiros e quebras em relação às construções 
das casas, aos prédios, às calçadas e às vias de tráfego de veículos – a 
praça se constitui como referência na organização socioespacial cita-
dina. Desse modo, como reitera Caldeira (2007), da antiguidade clássica 
à era contemporânea, “diante da diversidade de configurações urbanas 
existentes, observa-se que a praça se apresenta como um locus privile-
giado da cidade, sobretudo pelo seu caráter de espaço multifuncional” 
(CALDEIRA, 2007, p. 4). 

Em vista disso, o espaço do Jardim foi tomado não apenas como 
uma estrutura física, fria e isolada, mas, sim, dentro de uma realidade 
relacional, ou como define Santos (2014): “O espaço deve ser conside-
rado como um conjunto indissociável, de que participam, de um lado, 
certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais 
e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em 
movimento” (SANTOS, 2014, p. 30-31). Esse entendimento se aproxima 
da proposta de diferenciação entre lugar e espaço traçada por Certeau 
(1998), em que o primeiro termo tem a ver com uma dimensão estável de 
posições, enquanto o segundo diz respeito a um cruzamento de móveis 
animado pelo conjunto dos movimentos que ali se desdobram. Dessa 
forma, “O espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 1998, p. 202). 

Falar desse espaço é pensar em esfera pública. Tratando-se do conceito, 
o espaço público vai se definir de acordo com o corpo teórico com o 
qual se pretende trabalhar. Há, por exemplo, o viés filosófico, vinculado 
à expressão do pensamento e do exercício da construção do discurso 
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ligado à prática da democracia; o viés sociológico, que se caracteriza por 
ser o espaço do encontro entre indivíduos de uma comunidade, possibi-
litando, assim, o convívio social; o viés jurídico, definido pelos conceitos 
de propriedade e de apropriação; e o campo urbanístico, que discute os 
espaços físicos abertos nas cidades destinados ao uso comum da popu-
lação (SORIANO, 2006). Existe ainda uma visada comunicacional que 
busca um entendimento complexo das formas de regulação e de escapes 
das interações realizadas no espaço público. 

Brighenti (2016) é um dos autores que tomam o espaço público por 
essa dimensão mais fragmentada. Para ele, ao invés de se pensar no uso 
singular como uma espécie de comprovação do aumento do privado, 
essas barreiras simbólicas têm mais a ver com uma diferenciação entre o 
público e o comum – termos interdependentes, mas não significantes do 
mesmo sentido. Seguindo essa lógica, pode-se argumentar que em um 
determinado espaço – o Jardim da minha adolescência, por exemplo – 
os variados grupos partilhavam de um sentido público, mas, por vezes, 
não se reconheciam em um traço comum (ou vice-versa). Em outras 
palavras, o que o autor tenta argumentar é que o espaço público também 
contempla algo da ordem do divergente. 

Para além das barreiras simbólicas, focadas na visibilidade e na invi-
sibilidade, alguns autores têm apontado para o esvaziamento ou até 
mesmo para o fim do espaço público – incluindo as praças – principal-
mente das médias e grandes cidades brasileiras, além das metrópoles10. 
Rolnik (2000) comenta a respeito desse sentido do comportamento – 

10. Aqui se faz necessário abrir um grande parêntese em torno da ideia de cidade, já que 
a maior parte dos autores que tratam das interações citadinas em espaço público tende a 
se preocupar com os grandes centros urbanos. Em termos numéricos, Azevedo (1970) 
agrupa os municípios em, basicamente, três grandes categorias: as cidades pequenas, 
com população urbana superior a 5 mil habitantes e inferior a 30 mil; as cidades médias, 
com população urbana superior a 30 mil habitantes e inferior a 100 mil; e as cidades 
grandes, com população urbana superior a 100 mil habitantes e inferior a 500 mil. O autor 
também cita as metrópoles, com 500 mil habitantes ou mais. Mas, para além dos dados 
demográficos, Santos (1982) pondera que: “O fenômeno urbano, abordado de um ponto de 
vista funcional, é antes um fenômeno qualitativo e apresenta certos aspectos morfológicos 
próprios a cada civilização” (SANTOS, 1982, p. 70). Assim, é possível abrir um diálogo 
para entender as interações no espaço público central de Mariana (uma cidade média do 
ponto de vista demográfico, já que tem uma população estimada em 61.228 habitantes, 
referente ao ano de 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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que se alimenta de ideais higienistas e privatistas – que faz o espaço ser 
apenas o lugar de passagem ou de consumo, e até da difusão de uma 
narrativa e, consequentemente, de um imaginário do medo. Segundo 
ela,

Na verdade, o espaço público vai diminuindo ao ser capturado e pri-
vatizado, restando apenas e tão somente aquele necessário para a cir-
culação de mercadorias, inclusive de mercadorias humanas; esvazia-
-se a dimensão coletiva e o uso multifuncional do espaço público, 
da rua, do lugar de ficar, de encontro, de prazer, de lazer, de festa, de 
circo, de espetáculo, de venda. Assim, funções que recheavam o espa-
ço público e lhe davam vida migraram para dentro de áreas privadas, 
tornando-se, em grande parte, um espaço de circulação (ROLNIK, 
2000, p. 5).

Entretanto, existe outra corrente de pensamento que, ao invés de 
abordar apenas a dimensão declinante do espaço público e o individua-
lismo, defende as mudanças comportamentais citadinas em um patamar 
relativizado e aberto de possibilidades. Para Andrade, Jayme e Almeida 
(2009), é possível afirmar que alguns espaços públicos, sobretudo, as 
praças, mantêm grande vitalidade nos dias atuais, “ainda que as formas 
de usufruir e interagir [...] tenham sofrido significativas alterações – em 
grande parte decorrentes de um generalizado sentimento de insegu-
rança” (ANDRADE; JAYME; ALMEIDA, 2009, p. 132). 

Há ainda outra argumentação que desmitifica a natureza de perda 
do sentido público na modernidade. Bebendo de uma crítica de Salcedo 
Hansen, Andrade e Baptista (2015) trazem o pensamento de que, ao 
longo de toda a humanidade, nunca existiu um espaço puramente livre 
e aberto a todos, já que os indesejáveis pelos dominantes sempre foram 
mantidos a distância ou pelo menos silenciados. “Nessa perspectiva, o 
espaço público hoje é mais aberto do que antes em relação aos grupos 
raciais e sexuais minoritários” (ANDRADE; BAPTISTA, 2015, p. 135). 
Essa tese, que se embasa em algumas classificações interativas, parte do 
pressuposto de que a questão não é bem a “morte” do espaço público, 
mas, sim, a multiplicidade de usos e de usuários que, em muitos casos, 
disputam suas apropriações – podendo levar a situações de conflito.
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Esse diálogo conceitual com o objeto propiciou algumas questões 
norteadoras na dissertação. Entre elas: como distintas formas de expe-
riência sobre o Jardim de Mariana podem se mostrar reveladoras de 
conexões com essas correntes sobre o espaço público? A Praça atual se 
enquadra em um processo de esvaziamento contemporâneo ou em uma 
tensionada disputa perpassada pelas demarcações dos que ali circulam 
e que dão vida ao lugar? Como o Jardim é construído em termos docu-
mentais, jornalísticos e pelos seus próprios frequentadores? E mais: o 
que tudo isso pode significar de entendimento a respeito de Mariana?

A pesquisa partiu da alegação de que a Praça, por ser um dos prin-
cipais espaços públicos do município, tem potência para ser definida 
enquanto síntese, signo espacial e locus privilegiado de certos traços da 
sociedade marianense. Optar por essas chancelas é trazer para o Jardim 
a ideia de epicentro – questão indispensável para o seguimento do 
trabalho, uma vez que contribuiu para reforçar ainda mais a importância 
de estudos sobre ele e, sobretudo, a sua escolha enquanto objeto. Serpa 
(2018) explica que, dentro das diversas formas de se pensar o conceito 
de centralidade, está a ótica que se baseia nos conteúdos de ordem 
qualitativa e simbólica. Ou seja, além da visão quantitativa, técnica e 
funcional das análises espaciais, a centralidade tem que dar conta de um 
sentido dinâmico e histórico. O autor explica que “essas centralidades 
são resultado de um processo lento e cotidiano de apropriação espacial 
com forte identificação com os habitantes” (SERPA, 2018, p. 103); e que 
“esse raciocínio leva à ideia de centralidades vividas, que constituem em 
qualquer recorte [...], a partir da esfera da reprodução da vida e do coti-
diano de relações socioespaciais em cada lugar” (SERPA, 2018, p. 104). 

A importância, portanto, de incorporar o Jardim enquanto epicentro 
de Mariana foi mostrar que, independentemente das possíveis esco-
lhas de instituições organizadoras do espaço, a centralidade pode ser 
pensada de forma mais abrangente em relação aos contextos urbanos, 
inclusive enquanto um centro negado ou em que sua sociabilidade 
não tem importância e visibilidade dentro de uma determinada lógica. 
Assim, o Jardim se faz, desde já, centro – enquanto centro histórico e 
geográfico, obviamente, mas principalmente, enquanto centralidade 
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vivida – mesmo que esse sentido possa a vir a ser negado ou relativizado, 
por exemplo, por alguma força hegemônica. 

Muito da discussão sobre a Praça teve por objetivo evidenciar o ponto 
de vista das estruturas, dos poderes, das instituições etc. Uma dimensão 
racional e política (não que outras possibilidades de pensamento 
também não sejam) que teve como finalidade direcionar as reflexões 
que permearam as interações do espaço e dar munição às análises das 
movimentações do Jardim reveladas pela experiência. Afinal, importou 
saber como os arranjos desse grande entrelaçamento socioespacial 
marianense se deu pela via histórica, pela via da imprensa local e pela 
via daqueles que estão presentes em seu cotidiano. Entretanto, a lógica 
da pesquisa esteve amarrada pela sociabilidade e, assim, é indispensável 
comentar as extensões criativas, não racionais e passionais das relações 
e das circulações presentes no Jardim, uma vez que “a perspectiva orgâ-
nica não pode ser totalmente descartada” (MAFFESOLI, 1998, p. 111), 
já que o olhar sobre a temática apenas pela macrossociologia não daria 
conta de abarcar tudo. 

Alimentando-se da fonte de Simmel, Maia (2002) explica que socia-
bilidade “é uma forma de interação social que não possui um fim defini-
tivo, nem conteúdo, e nem resultado fora dela mesma” (SIMMEL, 1997, 
p. 126, apud MAIA, 2002, p. 5). A autora aponta a concepção do termo 
como uma forma lúdica da socialização com destaque às experiências 
de caráter do entretenimento, das festas e das conversas amenas. Com 
isso, a sociabilidade “é uma dessas inúmeras formas através das quais 
os indivíduos se associam, mas – e diferentemente de outras – marcada 
pela inexistência de fins práticos” (FRANÇA, 1995, p. 60). Maffesoli 
(2001), outro pensador que discute a temática, define a sociabilidade – 
ou a socialidade, como prefere nomear – como uma espécie de solidarie-
dade de base, societal no ato. Assim: “Os barulhos das ruas, as cantorias 
populares que se expandem do bar, [...] os odores [...] dos sorvetes nos 
dias bonitos, tudo isso constitui esses ‘nadas’ que totalizam a existência” 
(MAFFESOLI, 2001, p. 206). 

Em um primeiro momento, as ideias do trivial e do episódico, dos 
encontros e das abstrações – em suma, o social puro – podem até serem 
vistas como pontos de desajustes conceituais para a pesquisa, pois, a 
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princípio, deixam em suspeita as teorizações que enxergam a vida social 
– também – de maneira macro. Nesse caso, como reinterpretar as noções 
de espaço e de uso do espaço público que levaram em conta, entre várias 
questões, o peso das marcas do tempo, das estruturas e de certas insti-
tuições? E mais: do ponto de vista analítico, como encaixar as lógicas de 
diferentes formas de experiência diante da sociabilidade, sendo todas 
operadoras de certos níveis de poder, hierarquias e escapes? 

A respeito desses tensionamentos, Maia (2002) esclarece que o quadro 
formado por Simmel, Maffesoli e outros debatedores da sociabilidade, 
ao conferir atenção especial às espontaneidades, às falas descompromis-
sadas e às banalidades, não desmerece o “olhar de cima” das dimensões 
históricas e de ordem que fomentam práticas, conflitos e tensões. Pois, 
“se ignorarmos as instituições, as tradições, ‘os padrões regulares de 
comportamentos e de expectativas’, estaremos atribuindo ao ator uma 
soberania absoluta” (MAIA, 2002, p. 13). Com isso, a noção de socia-
bilidade traz as dimensões dela por ela mesma para expandir os limites 
dos atos comunicacionais11 nas relações e também para relevar que o 
dominante não é todo o processo. Mas isso não descarta as implicações 
de outras marcas. Em outras palavras, os contornos institucionais e a 
estrutura histórico-social também são elementos importantes na elabo-
ração da sociabilidade, principalmente, ao pensar o espaço público. 

Dito isso, é preciso ligar, mais uma vez, os conceitos com a temática 
para defender que, para além das amarras estruturais e estruturantes do 
Jardim, foi preciso ter em mente a linha dos gestos nas interações. Dessa 
forma, os olhares, as refutações, os rancores, os afetos e os desafetos dos 
atores da Praça complementam a complexidade do espaço, sem obvia-
mente, perder o norte daquilo que atravessa e atualiza todos os envol-
vidos. Foram essas relações (ou as ausências delas) que a pesquisa teve 

11.  França (1996) deixa claro o vínculo entre sociabilidade e comunicação – em conjunto 
com o cotidiano – nas afirmações: (1) “Pois não é no dia-a-dia, nas múltiplas formas 
através das quais estabelecemos nossas relações e nos comunicamos, que se constrói, de 
forma circular, esse mesmo padrão de estar com o outro?” (FRANÇA, 1996, p. 103); e (2) 
“A comunicação é instrumento de sociabilidade, é por onde ela se manifesta. A palavra 
cotidiana, vazia de sentido, atualiza a ordem social e o estar com outro. Neutraliza-se a 
perspectiva da transmissão e a comunicação se realiza enquanto circulação, envolvendo 
conjunto [..]” (FRANÇA, 1996, p. 107). 
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como objetivo revelar. Assim, a sociabilidade não foi tomada apenas pela 
chave da harmonia e do trivial, mas também como algo da ordem das 
fronteiras, dos embates e até da resistência cotidiana12 (MIGUEL, 2018), 
permeando silenciamentos e apagamentos de forma a integrar os três 
eixos de análises, que são distintos e, ao mesmo tempo, interpenetrados. 

A noção de experiência também possui relevância nessa perspectiva. 
O conceito é trabalhado por diversos campos do conhecimento e, por 
conta de sua potência teórica, dúvidas ou estranhamentos devem ser 
evitados. Dessa maneira, o trabalho buscou a superação de uma visão 
do senso comum. Não se trata de uma abordagem dada pela ideia do 
domínio interno e subjetivo, nem mesmo dos estados emocionais e indi-
vidualistas. A experiência não foi debatida na pesquisa, apenas, como 
o acúmulo de vivência, mas – em um diálogo com a visão de Quéré 
(2010) embasada no pragmatismo americano – como integrada, em que 
o sujeito é tomado enquanto agente, ou seja, uma instância de afetação. 
Com isso, a experiência foi encarada pelo seu caráter social e pela sua 
dimensão objetiva e externa. Referente à escolha por essa visada, o 
próprio Quéré (2010) defende que “esta reflexão sobre o conceito de 
experiência está orientada, em primeiro lugar, à resolução de problemas 
sociológicos – especialmente aquele da organização da ação coletiva no 
espaço público” (QUÉRÉ, 2010, p. 21).

Quéré (2010) explica que “a experiência se torna ‘minha’ experiência 
por uma interpretação ou ato retrospectivo de apropriação, geralmente 
no contexto de interações sociais em que se coloca a possibilidade de 
reivindicar ou atribuir uma responsabilidade” (QUÉRÉ, 2010, p. 19). 
Com isso, em meio às formas de experiência delimitadas pela dinâmica 
da pesquisa – um campo, digamos, condensado de forças – também 

12. Aqui se faz necessário abrir uma breve discussão sobre o termo resistência. O trabalho 
caminhou para o entendimento de que este conceito não abarca – somente – as grandes 
manifestações, os conflitos abertos e os atos revolucionários contrários à dominação e 
à ordem. Miguel (2018) explica que a resistência também se faz presente nos pequenos 
gestos que revelam uma subversão das regras e das hierarquias constituídas. Essa forma 
específica e dissimulada de agir, chamada pelo autor de resistência cotidiana, mostra que 
existe “uma fissura entre a aceitação ostensiva da ordem e a as disposições efetivas dos 
agentes sociais” (MIGUEL, 2018, p. 89). Assim, refletir sobre a resistência no Jardim foi 
se atentar aos padrões contraditórios de comportamento no mundo social, inclusive os 
aparentemente banais.
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existiu a linha pessoal e interpretativa do pesquisador. Desse modo, 
ao buscar um entendimento da sociabilidade do Jardim, a experiência 
diante dos rastros dos documentos, dos textos do jornalismo e das falas 
dos frequentadores foi vista como parte integrante dos elementos de 
interação com o mundo dos objetos e dos acontecimentos.

3. Os caminhos: Jardim da História, Jardim do Jornal e Jardim 
dos Frequentadores

Para atingir seus propósitos, a dissertação apresentou uma divisão 
estruturada em três eixos analíticos, seguida de uma conclusão que 
buscou sintetizar e “amarrar” a maior parte das discussões reveladas 
ao longo do percurso e, sobretudo, responder a questão norteadora do 
estudo. A primeira parte dessa tríade perpassou a formação socioes-
pacial de Mariana – pois o contexto citadino precisou vir à tona para 
gerar amplitude às questões bases – e a própria constituição da Praça 
em um tempo passado dentro desses registros. Essa primeira forma de 
experiência, chamada de Jardim da História, visou revelar os aspectos 

FIGURA 2: Lago do Jardim em formato de ferradura. 
Foto: João Vitor Marcondes. Data: 2013. 

FONTE: Arquivo Projeto #tecer.
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da cidade e do seu espaço público central que oferecem as dimensões do 
que permanece e do que se transforma temporalmente. Em um esforço 
analítico, tentou-se compreender como se dão, em textos, documentos 
e imagens históricas, as lógicas de harmonia, de convivência, de apro-
priação, de conflito, de poder e até de resistência da Praça. Esse eixo não 
pretendeu seguir o caminho da historiografia, mas, sim, a ideia do rastro 
como uma categoria condicionante para se pensar determinado objeto 
(GINZBURG, 2012). Ou seja, foi necessária uma espécie de reflexão 
sobre pistas a partir dos resíduos documentais. Com isso, ser um obser-
vador perante os achados da Praça, não foi pensar de modo cartesiano 
e linear. Lembrando os dizeres de Ginzburg (2012, p. 111), tratou-se 
“de construir a percepção em uma subjetividade descentrada, em um 
pensamento dissociativo”. Portanto, um movimento do passado à luz do 
presente.

Esse contexto apresenta um espaço que começa a ser apropriado junto 
ao uso comunitário de pastos, de roças, de reservas de lenha e de circu-
lação; que se transforma em um campo destinado às festas populares – e 
que, mesmo com o seu processo de ajardinamento e, consequentemente, 
com algumas tentativas de invisibilidade dos grupos minoritários13, 
consegue se manter ao longo da história numa perspectiva plural de 
uso. Por meio dessa construção embasada em rastros históricos chega-
-se, então, a uma gênese de uma praça pública, polifônica e, obviamente, 
carregada de tensionamentos e de episódios excludentes.

Em seu segundo eixo, o Jardim do Jornal, discutiu-se conceitualmente 
o jornalismo e a sua ligação com a vida social, abordando a relação 
direta da imprensa com a sociabilidade das cidades, uma vez que, como 
já frisado, ela é tanto propulsora quanto catalisadora de um olhar sobre 
o espaço. Aqui também foi tensionada a complexidade em torno dos 
conceitos relacionados ao jornalismo praticado fora dos grandes centros 

13. Dentro de vários vestígios descobertos a partir desse primeiro movimento, podem 
ser destacados como silenciamentos e episódios excludentes: as tentativas de elitização 
do espaço evidenciadas em documentos da câmara local; a dificuldade de circulação das 
mulheres em um episódio ligado à composição arquitetônica mais fechada do espaço, na 
década de 1950, situação citada em um livreto dedicado ao Jardim; as poucas fotografias 
antigas de mulheres e de negros sociabilizando no espaço; e as divisões sociais reveladas 
pelo movimento das pessoas no espaço, descritas em um artigo sobre a Praça.
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urbanos e as características emergentes do jornalismo local; e realizada 
uma retomada contextual da imprensa em Minas Gerais, em Mariana 
e no impresso a ser estudado – o Jornal Ponto Final (escolhido por 
ser o periódico mais consolidado no município). Com o apoio desses 
resgates14, foram analisadas, com o incremento de algumas noções da 
análise de conteúdo, notícias, notas, artigos opinativos e demais textos 
do impresso que, de alguma forma, narraram a sociabilidade da Praça15. 
Assim, no Jardim do Jornal foi demarcado o segundo movimento analí-
tico em um tempo passado-presente, e traçadas as principais tramas 
jornalísticas inerentes. Como a Praça foi retratada pelo Jornal? Em 
quais categorias ela se enquadrou? Quem teve direito a fala? Quem foi 
silenciado? Quais foram as pautas mais recorrentes sobre esse espaço? 
Como o Jardim foi narrado temporalmente dentro do Jornal? A quem 
interessou as notícias serem de uma determinada forma e não de outra? 
Essas foram algumas das questões elevadas como potência reveladora 
do espaço, da cidade e do próprio Jornal. 

Já o terceiro eixo, o Jardim dos Frequentadores, teve por objetivo 
construir a experiência em torno da sociabilidade da Praça pelos seus 
próprios usuários. Para alcançar essa dimensão, a análise foi assegurada 
em um aporte teórico com inspirações etnográficas da entrevista em 
profundidade e da observação participante. Aqui também foram indi-
cados todos os preparativos para o trabalho de campo, como a coleta 
de dados, as escolhas dos entrevistados e as definições dos dias in loco – 

14. Além dos aspectos históricos do Jornal, também entraram em discussão outras 
questões, como rotina de trabalho, infraestrutura e demais singularidades.

15. Esse eixo, delimitado por meio de um recorte temporal do Jornal que abarcou os anos 
de 1996, 2006 e 2016-2017, teve como síntese o Jardim dentro de uma dinâmica crescente. 
Ou seja, com o passar do tempo a Praça passou a estar cada vez mais presente nas páginas 
do Ponto Final. Esse crescimento também veio acompanhado das publicações negativas, 
como, por exemplo, uma reportagem de destaque do ano de 2016 em que o Jardim foi 
chamado de “cracolândia” de Mariana por uma fonte do semanário. Em outros termos, 
o espaço foi tomado no impresso, dentro de uma lógica geral e com pequenos escapes, 
como violento, desordeiro, inseguro, incivilizado, voltado para uso intensivo de drogas e 
de pouca ou nenhuma contemplação ligada ao lazer ou a outros laços afetivos da cidade 
de Mariana. Vale destacar também a pouca pluralidade de vozes presentes nas notícias, o 
que favoreceu atores como políticos, polícia militar e guarda municipal, enquanto subtraiu 
outros frequentadores.



201DISTINTAS FORMAS DE EXPERIÊNCIA  
DO JARDIM DE MARIANA-MG

tudo isso diante de um esforço pessoal de estranhamento, uma vez que o 
Jardim sempre foi um objeto constituinte da minha vivência. 

Especificamente a respeito do recurso metodológico da entrevista 
em profundidade, a dissertação optou pelo caminho das questões semi-
-estruturadas. Para garantir o sigilo das fontes, algumas informações 
e características pessoais também foram ocultadas. Com essas condi-
ções, 13 frequentadores concordaram em falar sobre o espaço, incluindo 
vendedores ambulantes, comerciantes, jovens de classe média e de peri-
feria, moradores antigos de Mariana e do entorno da Praça, profissio-
nais do turismo, artistas, estudantes universitários, entre outras figuras 
circulantes. É necessário ressaltar que, para a escolha dos entrevistados, 
a preocupação da pesquisa não se deu pela via quantitativa, na busca de 
alcançar todas as figuras ou grupos que circulam pelo Jardim (essa tota-
lidade é entendida como inalcançável, inclusive). O que se buscou, de 
fato, foi se aproximar de uma representatividade mínima diante de um 
cenário que foi se revelando ao longo dos dias em campo16. 

Ainda com referência à entrevista em profundidade, que se revelou 
na obra em conjunto com as observações do diário de campo, seu uso 
foi ao encontro não só do entendimento dos usuários sobre o cotidiano 
do espaço, como também dos atravessamentos temporais. Isso porque 
quem fala de formas de experiência da sociabilidade no Jardim não 
fala apenas sobre o que está sendo vivido no tempo atual, mas sobre o 
passado, as suas significações e as suas atualizações.

16. No terceiro movimento alguns episódios decorrentes das entrevistas e das observações 
podem ser destacados, como as falas ligadas ao sentimento de propriedade e domínio 
dos moradores da redondeza em contraposição aos frequentadores de região periférica; 
o uso do Jardim para fins privados, a exemplo da gravação de uma novela da TV Globo, 
chamada “Espelho da Vida”; o incentivo do poder público a eventos culturais de teor mais 
conservador, como as apresentações das centenárias sociedades musicais da cidade, e a 
dificuldade, seguida de proibição, dos encontros de rap; e as ações truculentas da polícia 
militar e da guarda municipal em abordagens chamadas como “geral” ou “bacorejo” contra 
jovens negros, sobretudo, nas noites de domingo – período de maior movimentação e, em 
consequência, de maior humilhação aos abordados. É importante destacar que, apesar de 
todas essas forças dominantes, os jovens de periferia tomam o espaço em grande número, 
o que reafirma a ideia de resistência cotidiana, e que o consumo de drogas lícitas e ilícitas, 
direcionado muitas vezes exclusivamente a esse grupo, existe em praticamente todos os 
agrupamentos que frequentam o espaço – mas não de forma alarmante, como algumas 
narrativas sugerem.
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Dos eixos analíticos propostos, o Jardim da História foi o respon-
sável pela construção de uma narrativa “oficial” da Praça em um tempo 
passado. Do espaço, ficou evidenciada a sua ocupação popular e estri-
tamente pública desde os primeiros anos de povoação bandeirante. 
O Jardim dos rastros históricos também trouxe embates relacionados 
ao gênero, no controle da sociabilidade das mulheres (como visto em 
fotos antigas e em investigações históricas); à classe, sobre as tentativas 
de elitização do seu entorno, (como demonstrado em documentos de 
obras públicas) e nas descobertas das barreiras invisíveis entre os grupos 
circulantes; e, consequentemente, à etnia, pela ausência ou pouca vazão 
das vozes dos negros, entre outras minorias, nesses registros sobre o 
passado.

O segundo eixo, o Jardim do Jornal, trouxe a ótica da imprensa, no caso 
a local, nas formas de experiência do espaço, em um tempo mais ligado 
ao passado-presente, pois o recorte se deu pelo ano de surgimento do 
Ponto Final, em 1996, passando pelo seu aniversário de 10 anos (2006), e 
parte dos anos de 2016 e 2017. Mas ele não abordou apenas o jornalismo 
em si ou um veículo em específico como, no caso, é o Ponto Final (apesar 
de também revelar muito sobre esse Jornal), pois a imprensa é defendida 
como um organismo imerso em um processo social que capta e, conco-
mitantemente, induz entendimentos sobre o mundo. Nesse processo, 
permeado de interesses, controles e disputas de sentido, a Praça foi 
apresentada no Jornal, dentro de um panorama geral, como um ponto 
crescente de uso de drogas, de violência, de desordem, de insegurança 
e de incivilidade, ao mesmo tempo em que também recebe parte consi-
derável dos eventos sociais, esportivos e artísticos da cidade, sejam eles 
fomentados pelo poder público, privado ou por iniciativas da própria 
sociedade civil. A Praça do periódico também foi construída pelas falas 
institucionais, como as dos políticos, policiais e demais agentes públicos, 
o que ajuda a perpetuar a lógica vigente e as hierarquias presentes. Vozes 
essas que, muitas vezes, carregadas de moralismo, de ode à vigília, à 
punição e, até, com pitadas de conservadorismo religioso, tratam das 
complexidades do espaço como um problema referente ao outro: jovem, 
pobre, negro, “vagabundo”, “drogado”, “baderneiro” etc.
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Já o terceiro eixo, o Jardim dos Frequentadores, de inspiração etno-
gráfica, acessou o cotidiano do espaço pelas falas derivadas da obser-
vação dos próprios usuários, incluindo o autor da pesquisa. As lógicas 
do trabalho, as relações dos casais e das famílias, os eventos institucio-
nais, o domingo na Praça, as interações e os embates entre os diferentes 
grupos circulantes contemporâneos, e, principalmente, as barreiras 
invisíveis que têm como ponto máximo a divisão entre o centro e a peri-
feria rodearam a experiência dessa sociabilidade. O Jardim dos Frequen-
tadores também foi o que evidenciou entendimentos até então opacos 
a respeito da Praça, como a repressão policial perante um determi-
nado grupo – curiosamente, o mesmo que é visto como “inimigo” pelo 
conteúdo produzido pela imprensa local e que pouco se transparece 
pelos vestígios históricos.

4. Considerações finais: a sociabilidade tensionada do Jardim 
de Mariana e da Mariana do Jardim

Quais lições podem ser tiradas dessa tríade analítica e como elas 
transformam em repostas às perguntas da obra? Primeiramente, é 

FIGURA 3: O coreto do Jardim. Foto: João Vitor Marcondes. Data: 2013.
FONTE: Arquivo Projeto #tecer.
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preciso defender que desbravar a sociabilidade da Praça por meio desses 
três elementos ajudou a amplificar a visão sobre o epicentro de Mariana 
e a mostrar, entre outras questões, que: a experiência pelos rastros histó-
ricos, apesar de evidenciar de forma contextual o estritamente público e 
o popular, não consegue esclarecer plenamente as perspectivas micros-
sociais, pois se trata de uma visão “de cima para baixo”, de caracterís-
tica documental e formal; assim como a experiência pelo jornalismo, 
que, mesmo tendo condições de “ir à rua” e se constituir como poli-
fônica (isso ocorre em raríssimas ocasiões em relação ao Ponto Final), 
se garantiu, majoritariamente, pelos discursos oficiais e pelos interesses 
do que se entende como grupo dominante do município. Obviamente, 
não se trata de desconsiderar tais elementos, uma vez que são de grande 
importância para a compreensão do espaço e suas interações, e que neles 
também existem escapes que revelam outras possibilidades de sociabi-
lidade da Praça. 

Já o Jardim dos Frequentadores não teve o peso da oficialidade dos 
registros antigos ou a credibilidade das páginas impressas de um sema-
nário, mas demonstrou a possibilidade de incluir outros olhares sobre o 
centro vivido e de lançar descobertas em vias do cotidiano. Não se trata 
da defesa de que um é mais nobre, legítimo ou eficaz que o outro, mas, 
sim, de apontar uma imersão mais intensa às questões latentes do objeto, 
em que o rastro histórico, o conteúdo jornalístico e as falas dos usuários 
trouxeram aspectos de continuidades e de rupturas em suas concepções 
sobre o Jardim. Ou seja, as lacunas de um ajudaram a compor as do 
outro, e vice-versa, porque a natureza de cada experiência, para além 
do espaço, também foi reveladora dela mesma, e o arco temporal entre 
passado, passado-presente e cotidiano ajudou nesses atravessamentos.  

A partir da pergunta norteadora17 da pesquisa, as evidências entre 
o Jardim e Mariana podem ser denotadas pela influência de institui-
ções civis, culturais e religiosas, pelas formas de exploração da força de 
trabalho, pela desigualdade socioeconômica, pela imigração descom-

17. Retomando: como distintas formas de experiência em torno da sociabilidade do 
Jardim, construídas historicamente, jornalisticamente e pelos próprios frequentadores 
da Praça, podem levar a uma compreensão desse espaço público e, em consequência, da 
cidade de Mariana?
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pensada, derivada da atividade mineral na cidade, e por disputas 
grupais políticas, sociais e espaciais. O machismo e a pouca voz femi-
nina evidenciados pelos vestígios históricos da Praça é similar às falas 
de alguns entrevistados no trabalho de característica etnográfica, assim 
como é combatido pelas mulheres in loco na contemporaneidade e até 
pela presença de casais homossexuais – esta uma ação rara, mas exis-
tente. Os casos de racismo do passado (como os revelados logo na parte 
introdutória desse artigo) também mostraram sua atualização pela 
truculência policial aos jovens de periferia (durante as observações de 
campo), pela invisibilidade jornalística aos negros (sem direito às aspas 
como fontes nas notícias), além de se transmitir em alguns sentidos de 
apropriação e domínio nas falas da classe média marianense em relação 
ao espaço (nas entrevistas em profundidade). E eles tomam como inver-
tida a permanência dos adolescentes negros no Jardim, como é o caso, 
sobretudo, das noites de domingo. 

Todas essas características do Jardim também podem ser percebidas 
em contornos da cidade, porque mesmo que seja possível discorrer sobre 
certos avanços, não parece absurdo pensar o município com suas raízes 
coloniais. Quem caminha por Mariana nos dias atuais – cidade média 
demograficamente – tem condições de enxergar os bairros centrais bem 
estruturados com refinadas moradias (históricas ou não) em contraste 
com os bairros mal planejados levantados em regiões de morro e cons-
tituídos de forma precária em relação ao saneamento básico, à saúde, à 
educação, entre outras demandas ligadas à cidadania (e consegue visu-
alizar quais grupos moram em cada uma dessas regiões e quais não são 
tão bem-vindos). 

Também toma conhecimento da força do minério de ferro (antes era 
o ouro) ao ditar os rumos do quadro econômico e social do município, 
deixando a maior parte dos lucros para o mercado financeiro, enquanto 
trabalhadores – naturais da cidade e forasteiros – se amontoam, quase 
que diariamente, em filas do Sistema Nacional de Empregos (Sine) na 
busca por cargos, muitas vezes, cedidos em quadros terceirizados – isso 
sem contar o mar de lama deixado pela mineradora Samarco no distrito 
de Bento Rodrigues e em outras regiões, em 2015. 
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As igrejas continuam a compor o imagético citadino e a oferecer 
um cardápio conservador a ser seguido. Sobre o impacto das religiões, 
além da grande força do dogma católico, emergem as igrejas pentecos-
tais – fenômeno também observável em outras tantas cidades brasi-
leiras. Os grupos sociais não são mais compostos por negros escravi-
zados, homens brancos livres pobres, funcionários públicos, militares, 
pessoas de posse e irmandades dos séculos XVIII e XIX, nem por 
membros dos clubes socioesportivos e políticos do século XX (apesar 
deles ainda existirem em certa medida). Mas, mesmo sem a potência 
desses e outros agrupamentos do passado, Mariana permanece se mate-
rializando socialmente entre quem pode ou não ocupar determinado 
espaço, ou mesmo, demonstrar certa postura, gesto ou direito à fala. O 
poder civil não é mais sucumbido à metrópole portuguesa, mas ainda 
ressoam elementos característicos desse período, como a burocratização 
de serviços públicos, os domínios e os conchavos de castas familiares da 
política marianense, a aproximação inapropriada entre imprensa e polí-
ticos, além, é claro, da vigilância policial – exercida tanto pela polícia 
militar quanto pela guarda municipal e respaldada (ou negligenciada, 
se preferir) pelo sistema judiciário e até por instâncias do ministério 
público. Sobre todos esses apontamentos, é preciso deixar claro, mais 
uma vez, que a dinâmica urbana do município tem a ver não apenas 
com questões da ordem física e geográfica, mas também com o simbó-
lico, bem como as forças concorrentes dos agentes sociais. Ou seja, nada 
deve ser tratado como descolado da espacialidade e da temporalidade 
citadina. Tudo é atualização. 

Especificamente sobre os aspectos sociais e relacionais, o Jardim é a 
síntese de uma cidade permeada de teatralizações que tem dificuldades 
em se abrir para ideias que não sejam as normalizadoras. O desajuste 
não deve ser admitido na sociedade dominante marianense e, assim, 
a sua praça principal não pode ser “contaminada” pelo outro, seja ele 
mulheres ou gays que namoram em público, pobres que ousam descer 
ao centro histórico para se divertir em um fim de semana, jovens negros 
empoderados, entre outras figuras. 

A Praça/Mariana ideal – para quem faz parte dos dominantes e até 
para alguns dominados – suscita calmaria, moralismo e erudição (a 
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narrativa presente na imprensa e em parte dos entrevistados bebe muito 
dessa fonte, por exemplo). E, quando qualquer aspecto de base socio-
cultural desloca tais compreensões, ferramentas de controle, constran-
gimento, exclusão e repressão são acionadas. Mas, essa Praça/Mariana 
sublime também trafega pelo campo da hipocrisia, uma vez que se 
veste como modelo a ser seguido, mas nem sempre cumpre aquilo que 
defende. Ou as drogas lícitas e ilícitas são consumidas apenas por jovens 
negros de periferia? Ou a violência é exclusividade da população pobre? 
O movimento etnográfico ajudou a responder essas questões. 

Entretanto, essa ótica negativa que desnuda um caráter social hipó-
crita e moralista não é a única resposta para uma compreensão ampliada 
da sociedade marianense diante do Jardim. Isto porque, permeada de 
todas essas questões, a resistência se fez presente e se mostrou como 
grande potência. Na Praça da História, ela apareceu, mesmo que sem 
aprofundamentos, na não transformação do espaço em referências 
geográficas diretas à igreja e ao poder civil e muito menos em uma área 
privatizada. Na Praça do Jornal, em uma pauta sobre o carnaval do ano 
de 2006 em que a festividade foi assumida pela população marianense 
em meio a ameaças de ataques violentos – um dos escapes descobertos 
dentro da narrativa hegemônica negativa. E na Praça dos frequenta-
dores, na simples permanência dos jovens negros diante de cada abuso 
ou preconceito exposto pelo policiamento ou por outros grupos. Trans-
pondo isso para a cidade, os morros e quem neles moram têm lógicas 
de resistência ao centro e ao que ele representa. As religiões de matrizes 
africanas são resistências ao cristianismo. O rap e o funk são resistência 
à cultura erudita. Assim, os grupos minoritários marianenses, que têm 
idade, gênero, cor e classe definidas, são responsáveis pelas rupturas, 
ou ao menos fissuras, nos sentidos mais conservadores do Jardim de 
Mariana e da Mariana do Jardim.  

Por fim, outra questão que merece ser recapturada é a discussão 
sobre a “morte” – ou não – do espaço público diante da singularidade do 
Jardim. O viés histórico aponta para uma Praça em que determinados 
episódios marcaram o impacto entre a manutenção do Jardim enquanto 
público e popular. Já o jornalístico quase cravou, em uma onda crescente 
ao longo dos anos dos recortes do Ponto Final, a Praça como áspera e 
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perigosa, mas permeada de circulações; enquanto o viés frequentador se 
apegou à lógica do divergente e do contraditório, não como um veneno, 
mas como algo constituinte do espaço público no dia-a-dia.

Todas essas questões remetem ao que unifica a sociabilidade da Praça/
Mariana: a tensionalidade. Em outros termos, falar do Jardim e do que 
ele significa perante o município foi mostrar como a sua organização 
se revelou conflituosa. Não é que tudo seja disputa, mas a sociabilidade 
desse objeto tem um rosto e ele se constitui com base nas inclusões e 
exclusões, visibilidades e invisibilidades, autorizações e desautorizações. 
E, como já dito, na resistência. São essas algumas das questões que a 
tríade analítica proposta teve potência para revelar-se.  
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Interações sociais, práticas 
comunicativas e celebridades

III





Capítulo 10

A construção do valor cultural  
e as celebridades: desafios metodológicos 
Denise Figueiredo Barros do Prado

Se houve um tempo em que íamos às mídias para conhecer os últimos 
sucessos e trabalhos dos artistas, hoje, é através do contato com as cele-
bridades que conhecemos suas produções. Os famosos que apareceram 
nos últimos anos têm sua trajetória midiática marcada por uma circu-
lação em larga escala via redes sociais e canais particulares de compar-
tilhamento de material midiático, catalisando, a partir dessas novas 
formas de presença, a visibilidade de suas produções. Neste contexto, 
o sucesso é construído a partir de uma transformação nas formas de 
interação com seus públicos, de modo que a circulação de suas produ-
ções culturais tem ocorrido para além do alcance dos tradicionais canais 
de TV, periódicos jornalísticos e programas de rádio (chegando a essas 
mídias, muitas vezes, em fase posterior a um grande sucesso em vias 
digitais). 

Essa nova forma de alcançar o sucesso diz de um contexto social 
marcado por transformações em diversas processualidades sociais, para 
além do campo midiático. Nesse cenário, tanto a emergência das cele-
bridades, quanto as mudanças nas formas de interação vivenciadas na 
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nossa época incidem sobre a dinâmica das práticas culturais e as formas 
de lhes conferir valor. 

Em pesquisas anteriores1, discutimos como a construção do valor 
cultural é mutável nas sociedades, envolvendo disputas por legitimi-
dade cultural em espaços muito amplos e difusos. Mais especificamente, 
neste capítulo, problematizamos como a transformação nas maneiras 
como os artistas consolidam seu sucesso (ocupando espaços para além 
da presença nas mídias convencionais, por meio de uma intensa parti-
cipação nas redes sociais e na divulgação multiplataformas de suas 
produções culturais) e se relacionam com seus públicos afeta a circu-
lação e a apreciação das suas produções culturais. Para isso, abordamos 
essa questão a partir de uma proposta teórico-metodológica integrada 
que busca observar as múltiplas formas de afetação entre os artistas, 
seus públicos e suas produções culturais. Para isso, discutimos como 
se desenvolvem os processos de valorização das práticas culturais no 
contexto contemporâneo, nos quais a emergência de metaprocessos 
sociais complexos como a midiatização (HEPP, 2013) e a celebritização 
(DRISSENS, 2014) remodelam as relações no campo cultural. 

Partimos do entendimento de que só podemos observar a consti-
tuição do valor cultural como um processo em movimento; ou seja, arti-
culado a processos sociais de construção e reprodução cultural. Por isso, 
elaboramos um desenho metodológico que auxilie no desenvolvimento 
de nossas reflexões e análises empíricas a partir de uma abordagem 
dinâmica e articulada, a fim de observar a mobilidade das práticas e 
ações culturais ao mesmo tempo em que se analisa as correlações esta-
belecidas entre os artistas célebres, suas produções culturais e o contato 
com seus públicos. A intenção, com esta abordagem, é observar a cons-
tituição do valor cultural a partir de uma leitura triádica que correla-
cione o contexto, os sujeitos e as práticas. Para isso, sugerimos três eixos 
analíticos com abordagens contextual, interacional e formal/discursiva. 

1. Este texto foi desenvolvido a partir do projeto de Pós-Doutorado, junto ao Programa 
de Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulado 
“Midiatização, celebridades e legitimidade cultural: os processos contemporâneos de 
construção do valor” (2019-2020), com bolsa concedida pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Processo: 160879/2019-1).
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A análise contextual tem a riqueza de observar os fenômenos e as 
práticas sociais como inscritas em relações espaciais e temporais espe-
cíficas: nos permite perceber o atravessamento do social nas conforma-
ções das práticas e das trajetórias dos sujeitos. A construção de uma 
abordagem contextual, orientada pelas questões que nos guiam neste 
trabalho, conjuga um entendimento da cultura como uma instituição 
social (WILLIAMS, 2000) e a midiatização e a celebritização como 
processos sociais transversais que vêm afetando tanto a cultura contem-
porânea, quanto os demais campos sociais (HEPP, 2013; BRAGA, 2004; 
MARTÍN-BARBERO, 2014; DRISSENS, 2014). Tal abordagem se arti-
cula também com as recentes discussões sobre as transformações sociais 
nos processos de apreciação e valorização cultural (BOURDIEU, 2007; 
LAHIRE, 2006; COULANGEON, 2006; GLÉVAREC, 2005). 

A análise interacional está aberta às ações dos sujeitos e suas atuações 
criativas e inventivas no desenrolar das interações sociais. A partir dela, 
olhamos para a maneira como os sujeitos ajustam seus posicionamentos 
à luz do contexto que dá sentido às suas ações enquanto interagem 
e atuam sobre e com outros sujeitos (FRANÇA, 2018; QUÉRÉ, 1991; 
PRADO, 2012). Esta análise se mostra crucial para compreendermos 
a trajetória midiática dos célebres e as formas como eles estabelecem 
contato com seus públicos. Ao olharmos para essa dimensão, podemos 
compreender como os processos sociais de valorização cultural se dese-
nham no decurso das interações sociais e nos permitem observar os elos 
entre os níveis institucional e situacional dos processos de valorização 
cultural – ou seja, constituem-se em um viés que articula as transfor-
mações sociais incidindo nas trajetórias singulares dos célebres e suas 
práticas. 

Já uma abordagem formal e discursiva, centrada nas práticas cultu-
rais, é relevante porque dá atenção às dinâmicas internas das produções 
culturais como forma de compreender as dimensões materiais e simbó-
licas que as constituem (CERTEAU, 2008, 2009; THOMPSON, 2000). 
Esse gesto analítico permite observar como a produção cultural se torna 
ponte de diálogo entre artista e público ao mesmo tempo que traz em si 
elementos do contexto social mais amplo, materializados esteticamente. 
Enquanto formas expressivas, as produções culturais se tornam ilumi-
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nadoras dos processos de organização de sentido, das representações 
e imaginações que povoam o quadro social. Assim, um olhar atento 
às produções culturais engendradas pelas celebridades e colocadas em 
circulação na relação com seus públicos permite alcançar uma leitura 
aprofundada das práticas e perceber nelas traços do contemporâneo, 
bem como elementos que dizem da trajetória midiática dos artistas. 

A nosso ver, diante dessa mudança significativa nas formas de inte-
ração social, marcadas pela midiatização e pela celebritização, bem como 
pela remodelação do lugar dos célebres nesse novo cenário cultural, uma 
abordagem articuladora das relações entre contexto, sujeitos e práticas 
pode ser reveladora dos processos de construção do valor cultural. Isso 
porque, a constituição do valor das práticas culturais envolve, entre 
outros elementos, a emergência e o fortalecimento de figuras públicas 
capazes de capitalizar sua visibilidade em prol de políticas de valori-
zação e legitimação cultural – o que nos leva à problematização da abor-
dagem contextual.

1. O contexto: mutações nos processos de valorização cultural

O desafio de observar o cenário cultural contemporâneo é amplo: 
envolve desde a definição de como abordá-lo conceitualmente até a 
compreensão de como processualidades sociais diversas – como a 
midiatização e a celebritização – podem remodelar a forma como ele é 
compreendido contemporaneamente. 

Mesmo diante da multiplicidade de sentidos que o conceito de 
cultura aciona (CRUCHE, 2004), entendemos que a formulação 
proposta por Williams (2000) é especialmente rica para debatermos as 
formas de construção do valor cultural. Para ele, cultura é um conceito 
em processo de elaboração que nos permite entrever as transformações 
da vida social e tem como potência abolir percepções naturalizadas 
das práticas culturais e das formas de construção do valor cultural. A 
dinamicidade deste conceito está associada ao entendimento de que a 
cultura não é um sistema externo à vida social que adquirimos ou possu-
ímos, mas um “modo de vida realizado”, um “sistema de significações” 
(WILLIAMS, 2000). A cultura é tecida na vida social e nas ações dos 
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sujeitos, dotada de uma dimensão institucional e viva, por meio da qual 
uma ordem social é comunicada, reproduzida e vivenciada. Assim, as 
atividades culturais não se restringem a atividades específicas (artísticas 
e intelectuais), mas incluem uma diversidade de práticas significativas. 
Tais práticas carregam em si ações de continuidade, determinações e 
constâncias do social, bem como marcas de conflitos e de tensões sociais 
(WILLIAMS, 2000).

Justamente por essa vivacidade que a cultura é marcada pelas ações 
sociais, de modo que as práticas culturais de determinados grupos são 
envolvidas e entremeadas por complexos processos sociais de distinção 
e valorização, nos quais “as distinções não são verdades eternas, ou cate-
gorias supra-históricas, mas elementos concretos de um tipo de organi-
zação social” (WILLIAMS, 2000, p. 129). A valorização de determinadas 
práticas e produções culturais não resulta de propriedades inerentes a 
essas formas, mas de ações sociais e esquemas de atribuição e classi-
ficação cultural nascidas em contextos sociais específicos. Por conse-
guinte, os processos sociais de classificação e valorização cultural não 
são perenes nem estáveis, sendo passíveis de transformação social. 

Também Certeau (2008) se mostra afeito a essa perspectiva ao 
pontuar que o conceito de cultura articula relações de permanência e 
mobilidade, de modo que “a cultura apresenta-se como o campo de uma 
luta multiforme entre o rígido e o flexível” (CERTEAU, 2008, p. 235). 
Essa metáfora – luta multiforme – pode ser especialmente iluminadora 
para pensar o quadro de tensões que envolvem o campo cultural, no 
qual as ações dos sujeitos tensionam e reafirmam as classificações e 
categorizações sociais. Ela mostra que as práticas culturais extrapolam o 
previsto e rompem com possibilidades já traçadas, dada a ação inventiva 
e criativa dos sujeitos. 

Além disso, a luta multiforme travada na cultura não é resultado 
apenas de questões internas: ela é afetada e se constitui também pelas 
relações com outras instituições sociais (como o político e o econô-
mico), que se traduzem e se revelam nas práticas, nas ações empreen-
didas e nas experiências dos sujeitos. Perceber a cultura como resultado 
dessas tensões do social nos permite compreender as disputas por poder 
que atravessam as relações culturais e seus contextos espaço-temporais. 
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As tensões por poder – observando especificamente os processos 
de categorização e classificação cultural – são largamente estudados e 
evidenciam como essas disputas e assentimentos são capazes de sedi-
mentar em outros campos da vida social a disputa entre classes. Segundo 
Bourdieu (2007), os gostos, hábitos culturais, preferências estéticas e as 
práticas culturais participam, nas sociedades modernas, de rituais de 
identificação de classe, capazes de implementar esquemas de diferen-
ciação social. Mais do que apresentar uma leitura das disputas sociais 
no campo da cultura, Bourdieu propõe uma fina reflexão a respeito de 
como são sutis os processos sociais de valorização de determinadas 
práticas culturais em face de outras. 

Para além das discussões específicas sobre esta teoria (BOURDIEU, 
2007; LAHIRE, 2006) e as revisões e releituras daí derivadas, interessa-
-nos observar como são constituídos os processos de constituição e 
valorização das práticas culturais. Assiste-se hoje, justamente, à mobi-
lidade dos lugares de autoridade, que vêm passando por uma perda e 
deslocamento progressivo do apanágio da atribuição do valor. As insti-
tuições mapeadas por Bourdieu como as responsáveis pela reprodução 
e manutenção desse sistema (escola e família) se veem movidas de seu 
lugar. 

Glévarec (2005) e Coulangeon (2006) demonstram que, dadas as 
condições contextuais contemporâneas, há o surgimento de novas 
instâncias de legitimação e valorização cultural que participam do 
reposicionamento de determinadas práticas culturais e da inserção de 
novas formas culturais. Para estes autores, vivemos tanto um processo 
de ampliação e diversificação dos consumos culturais quanto um relaxa-
mento das hierarquias estabelecidas entre as práticas culturais. 

Nesse contexto, é preciso refletir sobre o fortalecimento da mídia 
na construção do valor cultural. Há alguns anos, sua atuação se dava 
não somente pela visibilidade conferida a determinadas práticas quanto 
pela construção de discursos midiáticos em prol de uma valorização das 
práticas ali expostas. Havia ainda uma grande concentração do poder 
de visibilidade às instituições midiáticas tradicionais, como a televisão 
(PRADO, 2012). Mais recentemente, no entanto, temos observado que 
este quadro vem se alterando, trazendo à baila novos atores a partir da 
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participação e do engajamento nas novas mídias sociais digitais. Essa 
transformação pode ser entendida como particularmente afetada e 
constituída pela mudança na nossa ambiência social, que vem sendo 
caracterizada pela ideia de “midiatização”. 

A midiatização – em sua dimensão conceitual – não se restringe 
a uma reflexão sobre o papel das tecnologias no mundo social. Dife-
rente disso, procura dar conta de um fenômeno social, ao tematizar um 
processo de mutação cultural (SODRÉ, 2014; MARTÍN-BARBERO, 
2014). Esta abordagem, para além de uma compreensão das tecnolo-
gias comunicacionais, tem como foco uma reflexão acerca das estruturas 
organizativas da vida social, em especial da maneira como nos relacio-
namos socialmente e articulamos modos de fazer nesse novo contexto. 

Martín-Barbero (2014) se preocupa, especificamente, com as afeta-
ções da configuração dos saberes e das experiências culturais, obser-
vando as mesclas entre temporalidades e espacialidades no campo da 
cultura e da política. Já Braga (2006) pensa no desenrolar das práticas 
interacionais. Para ele, a midiatização se revela uma nova forma de inte-
ração que se expande para além da lógica das mídias, afetando os usos e 
as incorporações das tecnologias na vida cotidiana. Mais do que tecno-
logias comunicativas, há uma remodelação das formas interacionais: 

Não se demarcam apenas como modos de organizar e transmitir 
mensagens e de produzir/transportar significados; mas também e so-
bretudo como modos segundo os quais a sociedade se constrói. São 
padrões para “ver as coisas”, para “articular pessoas” e mais ainda, re-
lacionar sub-universos na sociedade e – por isso mesmo – modos de 
fazer as coisas através das interações que propiciam. (BRAGA, 2006, 
p. 7) 

Entender a midiatização enquanto uma processualidade que vem 
afetando o mundo social de maneira mais ampla permite ver que essa 
mudança nas formas de organização da vida cotidiana modifica a 
maneira como as pessoas experienciam o social e se torna presente nas 
relações mais prosaicas. Em uma sociedade cada vez mais afetada pela 
midiatização, a cultura se reconfigura abarcando diferentes formas inte-
racionais e reposicionando o lugar do comunicacional e do midiático 
no cotidiano social. Para Hepp (2013), isso faz com que a midiatização 
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seja entendida como um metaprocesso, uma vez que não se restringe à 
atuação em um campo social especifico, remodelando lógicas internas 
de outros âmbitos sociais. Tal transversalidade, articulada ao entendi-
mento da cultura enquanto um campo de lutas multiformes, nos permite 
compreender a dinamicidade do campo da cultura e sua porosidade às 
transformações contextuais de nossa época, permitindo uma reflexão 
sobre sua incidência nos processos de valorização cultural.

Em diálogo com Hepp (2013), Drissens (2014) propõe que a cele-
britização também seja entendida como um metaprocesso social que, 
afetado pela midiatização, se aprofunda e alcança outros campos sociais. 
Na perspectiva deste autor, a visibilidade dos célebres afeta dinâ-
micas sociais mais amplas – do campo cultural, econômico e político 
– ganhando transversalidade e singularidade no nosso contexto. Para 
França (2014), a transformação na visibilidade e a emergência dos céle-
bres, mais do que uma questão midiática, nos permitem observar os 
valores sociais de nossa época. Ela explica que as celebridades recebem 
tanta atenção pública porque performam socialmente valores em voga 
no contexto que emergem. Os célebres

[...] ostentam aquilo que uma determinada sociedade, num determi-
nado momento, valoriza. Contrastando em parte com a explicação de 
Boorstin (2006, p. 79) “a celebridade é uma pessoa que é conhecida 
por ser muito conhecida”, diríamos antes (em sintonia com Geertz): 
elas o são muito mais em razão de estarem em sintonia com o quadro 
de valores e o centro de poder de uma comunidade ou grupo social 
(FRANÇA, 2014, p. 25). 

O surgimento das celebridades é ligado à possibilidade de, através 
delas, sondar-se o social, observar a operação e a circulação de discursos 
sociais específicos – que, a partir da adesão dos célebres, ganham resso-
nância e organização no conjunto social mais amplo. Desta forma, pela 
emergência e adesão que articulam, as celebridades dão a ver formas 
discursivas até então difusas socialmente, operando como figuras organi-
zadoras de “dizeres” e “percepções” sociais, viabilizando sua emergência. 
É o conjunto dos valores sociais de cada época, associado às formas de 
interação e troca social, que vão auxiliar na constituição do sucesso, na 
adesão e no reconhecimento do lugar dos célebres – e, por conseguinte, 
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nas formas de apreciação de suas produções culturais. Observar esse 
contexto trazido pela midiatização e pela celebritização é crucial para 
compreendermos como tais mudanças afetam os esquemas sociais de 
organização e classificação cultural. Tal abordagem, como veremos a 
seguir, nos permite uma compreensão mais alargada das afetações deste 
contexto nas práticas interacionais e nas ações culturais cotidianas, sem 
renunciar a um olhar atento sobre as formas de presença e experiência 
dos sujeitos no mundo e suas produções significativas.  

2. As celebridades e as novas formas de interação: os processos 
de valorização em movimento

Como já pontuado, há algum tempo se tem notado o surgimento de 
novos esquemas de criação e circulação cultural, por meio dos quais 
diversos artistas fazem uso de ferramentas tecnológicas de sintetização, 
compactação e difusão com o objetivo de alcançar mais visibilidade e 
projeção para suas produções (VIANNA, 2006). Essa incorporação 
das tecnologias afetou não só as dinâmicas criativas e produtivas, mas 
também as formas de circulação das produções culturais. No entanto, 
nos últimos anos, muitos artistas têm se valido desses outros espaços de 
difusão também para se aproximar do seu público e estabelecer formas 
de contato para além dos shows ou do acesso às suas produções. Tal 
contato vem se estabelecendo em redes sociais digitais, que abrem uma 
dupla possibilidade para esses artistas: (1) eles conquistam maior espaço 
social para seus discursos dada a visibilidade alcançada (uma vez que 
estão menos sujeitos às lógicas das mídias tidas como convencionais) 
e (2) alcançam uma forma de contato mais aproximada junto a seus 
públicos, devido ao tom pessoal dessas novas interações. 

O contato estabelecido via redes sociais digitais, de ordem mais 
ampliada e intensiva, compreende uma lógica interacional que se propõe 
mais aberta à vida cotidiana, envolvendo tanto elementos da obra e da 
carreira dos artistas, quanto temas vinculados às suas eventuais posições 
políticas, consumos culturais, história de vida e relações interpessoais 
fora dos palcos e das telas. Para Serge Tisseron (2013), esse contexto de 
valorização da visibilidade midiática, embora novo, está associado ao 
antigo desejo de ser visto e conquistar afetividade pela popularidade: 
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o que se modifica não é a fonte do desejo, mas a forma como ele se 
torna manifesto e é vivenciado em tempos de redes sociais. Para ele, 
há uma tensão entre a construção da intimidade (elaboração de um 
controle territorial-corporal do próprio) e da extimidade (a exposição 
de aspectos íntimos que nos torna próximos uns dos outros) na compo-
sição do afeto e do valor que se pode alcançar na vida social. Assim, arti-
culamos o que se mostra e o que se oculta em prol de uma conquista da 
atenção e da apreciação do outro, mesmo sabendo que esse jogo de luz 
e sombras não ocorre sem nos expormos ao escrutínio e ao julgamento 
daqueles que nos observam. 

Esses desejos não são mera necessidade fútil de afeto: eles estão asso-
ciados à expectativa de não sermos esquecidos, de controlarmos o grau 
de aproximação e distanciamento com aqueles que nos observam e, 
principalmente, com a possibilidade de narramos aquilo que vivemos, 
de nos constituirmos como sujeitos das nossas experiências. No caso dos 
artistas que vão, sistematicamente, expandido suas formas de visibili-
dade e contato, convertendo-se em figuras célebres, a visibilidade midi-
ática torna-se também um recurso estratégico de contato e vocalização 
de suas produções culturais. 

No entanto, para além de uma ampliação do alcance das produções 
culturais, essas novas formas de apropriação e articulação da visibi-
lidade têm implicações sobre as formas de constituir o valor cultural 
bastante tangíveis e observáveis nas dinâmicas discursivas das práticas. 
Nesse contexto de valorização e publicização das vidas privadas, narrar 
e reconhecer-se como sujeito da própria experiência vêm se tornando 
crucial para compreendermos a relevância dos relatos biográficos que 
aparecem imiscuídos tanto nas trajetórias midiáticas dos célebres, 
quanto na defesa pública da validade e da autenticidade de suas práticas 
culturais2. 

A constituição midiática da trajetória dos artistas é atravessada por 
uma performatividade “autentificante”, que se oferece como verdadeira, 

2. À título de exemplo, podemos citar o caso do rapper Emicida, cuja obra é sustentada 
pela sua experiência pessoal como morador de periferia e é, com frequência, narrada 
e recuperada como fonte de inspiração (e autenticidade) em seus relatos biográficos 
divulgados no seu canal oficial do YouTube (PRADO, 2019). 
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posto que os célebres, por meio desta modalidade de contato aproxi-
mada, colocariam ao alcance de seus públicos sua vida privada, suas 
posições políticas e opiniões, bem como sua biografia – gerando assim 
uma sensação de contato (e de produção cultural) mais autêntico. Em 
outras palavras, estimula-se uma sensação de que nestes espaços os 
célebres “falam por si”, mostram quem são “de verdade”, sendo menos 
mediados pelos discursos midiáticos.

Sibilia (2015) explica que a expectativa de autenticidade se torna 
valorizável porque “ser autêntico, portanto, implicaria numa fidelidade 
crescente a esse centro identitário ancorado nos abismos de si mesmo. 
Tanto esse desejo como essa demanda de autotransparência assumem 
que há um ser e uma verdade dentro de cada um de nós” (SIBILIA, 2015, 
p. 358). Desta forma, a crença na “autenticidade do eu” se torna um 
importante elemento de valorização do célebre e de sua produção, pois 
consegue elaborar uma identidade articulada ao mesmo tempo em que 
estimula processos de identificação com seus públicos. 

Por conta do peso conquistado pelos relatos autentificantes e pela 
necessidade de veracidade, observamos a emergência de um grau mais 
aguçado de cobrança dos públicos para que as histórias de tom biográ-
fico narradas nas produções culturais preservem sua veracidade. A 
busca pela autenticidade do relato do artista tem se tornando fonte de 
sustentação e legitimação do seu lugar de fala e conduz, por conseguinte, 
a uma maior vigilância e à busca por coerência entre os valores defen-
didos pelos artistas em suas produções culturais e sua vida pública3. 

Além do recente julgamento e escrutínio das produções culturais 
à luz da vida pessoal dos artistas como forma de atestar determinado 
valor ou validade cultural, observamos maior aproximação e contato 
entre artista e público, alcançando modalidades interacionais que esti-
mulam sensações de identificação e proximidade imprevistas em outros 
contextos. Em contatos midiáticos anteriores – mediados pela televisão, 

3. Um exemplo de cobrança coerência entre posturas políticas e pessoais aparece 
frequentemente na trajetória de Anitta, funkeira e artista pop carioca, declaradamente 
bissexual, que resistiu a se posicionar em adesão à campanha #EleNão, contra a 
candidatura de Jair Bolsonaro, nas eleições presidenciais brasileiras de 2018. No artigo 
de Lívia Monteiro, no capítulo 12 deste livro, encontra-se um debate aprofundado sobre a 
emergência da campanha e as pressões sofridas pela artista para se posicionar.
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pelo rádio e pela mídia impressa – havia, inclusive materialmente, um 
certo grau de distanciamento espacial/temporal mais delimitado e explí-
cito e, apesar das tentativas de estabelecer eixos de contato mais umbi-
licais (VERÓN, 1986), havia uma relação menos direcional entre artista 
e público, dadas as condições de fala. Já a emergência das redes sociais 
digitais e dos perfis oficiais dos célebres baseia-se na sensação (e ilusão) 
de um contato “menos” mediado, estimulando uma impressão de inti-
midade e proximidade por conta do alargamento dos espaços de inte-
ração entre artista e público.

Thompson (2018) explica que essas novas modalidades interacionais 
emergentes, mediadas pelas redes sociais, são inovadoras na medida em 
que rompem com os limites espaciais e temporais, abrem a possibilidade 
de interação dialógica entre múltiplos participantes e podem contribuir 
para o engajamento em diversas interações. Mais especificamente no 
contato entre celebridades e público, notamos que há posicionamentos 
direcionais partindo do público, estabelecendo regimes de interpelação 
– e não raras as vezes alcançando manifestações dialógicas da parte dos 
célebres – que antes eram inacessíveis ou bem menos frequentes. Além 
disso, é possível que públicos interajam entre si, promovendo múltiplos 
entrecruzamentos interacionais, mobilizando e partilhando sentimentos 
e reações com relação aos artistas e às suas produções (FREIRE FILHO, 
2013; MONTEIRO, 2020). 

Assim, essa nova possibilidade interacional pode conduzir a um 
estreitamento dos laços entre artista e público. Ela pode, também, esti-
mular um contato para além da proximidade via obra, mobilizando a 
atenção dos públicos e as ações interacionais dos artistas para a vida 
cotidiana (convertida em vida pública), inaugurando espaços de contato 
que antes poderiam ser situados como pertencentes à vida privada 
(como, por exemplo, rotinas, dietas, viagens, rituais de beleza, festas 
de aniversário, posições políticas, relações amorosas e familiares, entre 
outros). Porém, essa ampliação do campo de visibilidade e das possibili-
dades de contato não ocorrem sem embates. 

A constituição desse espaço de contato (conjugando os desejos de 
ver, ser visto e ocultar) é tensionada pelas formas contemporâneas de 
visibilidade, uma vez que há certa dificuldade de gerenciamento do que 
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será visto e acessado pelos interlocutores, pois com relativa frequência os 
célebres e os públicos perdem o controle das interações e podem nutrir 
relações tensas e conflituosas. A visibilidade e o contato dos célebres 
se assenta num terreno instável: ao se abrirem espaços antes ocultos à 
cena pública, tais espaços e informações daí derivadas tornam-se objeto 
de escrutínio, avaliação pública e julgamento moral. Com isso, a apre-
ciação de suas produções culturais passa a ser realizada à luz de uma 
avaliação e julgamento da sua autenticidade, bem como de sua veraci-
dade e coerência (entre as expectativas e as ações dos célebres). Surgem 
assim tensionamentos emergentes pela própria forma de construção 
desse contato: as adesões e julgamentos passam a se fiar, para além das 
obras dos artistas, em complexos rituais de identificação e adesão moral 
envolvendo, inclusive, cobranças por coerências, projeções e expecta-
tivas entre público e artista, suscitando reprimendas e ataques em caso 
de dissonância entre a imagem sustentada pelo célebre e as múltiplas (e 
por vezes contraditórias) idealizações do público4.

Por isso, ao mesmo tempo que as celebridades são resultado de fabri-
cações culturais contemporâneas (ROJEK, 2008) – seguindo lógicas e 
estratégias complexas de capitalização de sua imagem e de suas produ-
ções culturais – o desenrolar de suas ações no campo cultural é impre-
visto. Isso ocorre porque além de mobilizarem a atenção dos públicos 
para suas produções culturais, os célebres imprimem certa singulari-
dade ao tracejado da experiência pública que constituem, conferindo 

4. Um caso a ser citado se refere ao posicionamento da artista sertaneja Marília 
Mendonça, favorável à #EleNão – campanha criada em oposição ao candidato Jair 
Bolsonaro à Presidência da República nas eleições brasileiras de 2018. Com um público 
majoritariamente afinado ao então candidato – inclusive, num cenário em que seus pares 
no universo sertanejo se posicionaram favoráveis à candidatura, como é explorado por 
França, Medeiros e Almeida, no capítulo 11 deste livro – Marília Mendonça foi alvo 
de ataques e ameaças em suas redes sociais e acusada de “decepcionar” seu público. 
Os discursos de ódio foram tão agressivos que em poucas horas a artista retirou seu 
posicionamento de suas redes sociais e não se pronunciou sobre as questões políticas após 
esta intervenção. 
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visibilidade a questões nas quais se engajam que podem ou não vir asso-
ciadas às suas produções culturais5.  

Com isso, o contato entre artista e público vai se tornando cada 
vez menos ancorado às suas novas produções culturais, havendo uma 
crescente demanda por aspectos da vida íntima e pessoal. Há também, 
implicitamente, o surgimento de um espaço de luta e posicionamento 
social dos artistas em questões políticas e sociais que não necessaria-
mente estavam contempladas pelas suas obras, o que os coloca em 
evidência e envolve o público em campos de interação para além da 
esfera cultural, manifestando-se, com frequência, no campo político 
(WHEELER, 2014). Em contrapartida, as produções culturais passam 
a ser recebidas e apreciadas à luz de relatos e narrativas que confiram 
certo grau de veracidade e autenticidade e pelo contexto emergente 
das interações nutridas entre eles e seus públicos – engendrando novas 
formas de sustentar o valor dessas produções. 

Assim, os contextos de midiatização e celebritização em curso se 
veem imbricados na medida em que alguns artistas emergem como 
celebridades ao ocuparem espaços alternativos de circulação cultural e 
mesclarem as fronteiras da vida privada e pública, com o intuito de esta-
belecer um contato aproximado e alcançar outras formas de apreciação 
e experiência de suas produções culturais. Dessa forma, é preciso olhar 
para as práticas culturais a fim de observar como elas vêm rearticulando 
suas dimensões discursivas e formais a partir desse contexto e dessas 
novas formas de contato.

5. Podemos citar o caso do rapper Emicida que ao ser acusado pelo grupo ultradireitista 
Movimento Brasil Livre (MBL) de ter se “vendido ao sistema” por usar um terno caro 
numa premiação musical, devolveu-lhes a acusação, dizendo que o grupo se escandaliza 
quando um jovem negro usa um terno caro para receber um reconhecimento cultural, 
mas não se indigna com o racismo, a pobreza e a exclusão social. Tal gesto fez ecoar o 
seu discurso por luta social em campos imprevistos, fazendo reverberar na cobertura 
midiática do evento um tema que não estava previsto na pauta cultural daquele momento. 



229A CONSTRUÇÃO DO VALOR CULTURAL  
E AS CELEBRIDADES

3. A dinamicidade das práticas culturais: produção e mobilidade 
de sentidos

As práticas culturais se tornam tanto um momento de contato e troca 
entre célebres e públicos – seja pelos discursos e sentidos que vocalizam, 
seja pelo prazer estético e cultural que envolvem – quanto figurações de 
um contexto social mais amplo, no qual elas ganham sentido. Se antes 
as práticas culturais do campo musical estavam centradas nas produ-
ções musicais, álbuns, clipes e shows, hoje, há uma efervescência e uma 
diversidade de formas produzidas que vão desde making-offs das produ-
ções de clipes e shows, documentários sobre determinadas produções ou 
sobre a carreira de seus artistas, vídeos com conteúdos e apelos diversos 
em canais oficiais dos artistas sobre as obras e, em suas formas mais 
recentes, as lives (apresentações ao vivo virtuais divulgadas nos canais 
oficiais dos artistas). Conjugada a essas produções, os artistas célebres 
postam vídeos opinativos, fragmentos e relatos de viagens pessoais e 
turnês, compartilham material imagético e demais textualidades sobre 
o cotidiano e sua vida pessoal/familiar, dialogam com outros artistas 
e, inclusive, curtem, compartilham, comentam e reagem às postagens 
de seus públicos sobre suas trajetórias e suas produções culturais. Isso 
faz com que sejam abarcadas ao conjunto de produções culturais não 
somente as formas simbólicas estruturadas, mas também o entorno 
comunicacional que envolve, dá sentido e ressignifica as produções 
profissionais.

Por isso, em nossa abordagem, as práticas culturais delineiam-se 
como ações estabelecidas no campo da cultura por meio das quais os 
sujeitos, a partir de uma ordem interacional, instituem sentido sobre o 
mundo e sobre si mesmos, bem como o laço social que os une. Thompson 
(2000) denomina a essas práticas como formas simbólicas – construções 
significativas que se constituem como uma expressão entre sujeitos. Nas 
palavras do autor, “as formas simbólicas são produzidas, construídas e 
empregadas por um sujeito que, ao produzir e empregar tais formas, 
está buscando certos objetivos e propósitos e tentando expressar aquilo 
que ele ‘quer dizer’ ou ‘tenciona’ nas e pelas formas assim produzidas” 
(THOMPSON, 2000, p. 183).
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Esta percepção traz para o cerne do campo da cultura a capacidade 
criativa e produtiva das relações intersubjetivas que encontram, por 
meio da elaboração de formas simbólicas, mecanismos que possibilitam 
a estruturação de um mundo de partilha comum. A intersubjetividade, 
diferentemente da soma de sentidos coletivos, nasce num dado contexto, 
a partir do estabelecimento de representações elaboradas comunicacio-
nalmente entre sujeitos. Nas interações comunicativas, aciona-se um 
universo já constituído de representações para compor e atualizar o 
campo de partilha (JODELET, 2009). Desta maneira, a fundação de um 
mundo comum, nascido das relações intersubjetivas, não é perene nem 
estável, é resultado das ações e das emergências derivadas das interações 
comunicacionais estabelecidas.

Sodré explica que a constituição desse “comum” nasce do reconhe-
cimento de que a comunidade de sentido depende do estabelecimento 
de uma relação de “ser-com”, no qual o “estar juntos” é fundante das 
articulações do social: 

Existir é poder ser. Desocultar ou descobrir o que está-aí-adiante (as 
coisas) não pertence às coisas, mas à existência, o que significa dizer 
que a descoberta já é um compartilhamento ou uma doação. O “jun-
to”, nas expressões “ser junto” e “estar junto”, é essencialmente estar 
aberto ao outro como um descobridor. Logo, existir é “ser-com”, num 
“aí”, que não é um lugar marcado, mas um espaço que irrompe como 
uma determinação essencial no âmbito em que o homem se move, 
portanto, um mundo (SODRÉ, 2014, p. 211-212).

As produções dos artistas célebres, mais do que meros objetos ou 
vestígios, são formas culturais constituídas de ações realizadas nas arti-
culações da vida social. Elas fazem apelo ao contexto e aos sujeitos, 
nascem de um sentimento intersubjetivo, que ganha expressividade 
enquanto se desenha como ação no campo cultural. Por conta disso, 
essas práticas culturais, embora possuam formas mais ou menos estru-
turadas, são transformadas no decurso das ações sociais e podem, inclu-
sive, a partir de criações dos sujeitos – inspiradas e alimentadas pelo 
contexto em transformação – fazer surgir práticas inovadoras e impre-
vistas. 
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Assim, compreendemos as produções culturais enquanto ações, 
práticas que guardam um saber enunciativo, uma modalidade de contato 
que só se torna possível enquanto emergência e criação. Essa abordagem 
permite olhar o campo da cultura como marcado por produtos –mate-
rialidades estruturadas a partir de gestos culturais – articulados com 
o entorno de ações culturais. Para Certeau (2008), “as ações culturais 
constituem movimentos. Elas inserem criações nas coerências legais 
e contratuais. Inscrevem trajetórias, não indeterminadas, mas inespe-
radas, que alteram, corroem e mudam pouco a pouco os equilíbrios das 
constelações sociais” (CERTEAU, 2008, p. 250). 

Tais ações são empreendidas pelos sujeitos no mundo para reproduzir 
e atualizar as formas e as instituições da cultura a partir da conjugação 
das suas competências num contexto social específico: daí a mobilidade 
e diversidade de formas culturais – elas surgem e iluminam caracterís-
ticas de sua época, permitem observar dimensões significativas e mate-
riais. 

A partir disso, mais do que observar as formas culturais pelos objetos 
residuais que ficam no seu rastro, é preciso depreender as trajetórias dos 
sujeitos – com suas resistências, incorporações, criações e recriações – 
associadas às práticas culturais emergentes por sua dimensão criativa. 
O objetivo é tentar captar o movimento, as mobilidades da cultura. Ao 
dar ênfase à dimensão da ação no campo da cultura, as práticas cultu-
rais tornam-se passíveis de serem analisadas enquanto “artes do fazer” 
(CERTEAU, 2009), percebendo nas mesclas e nas bricolagens que lhes 
dão origem uma ação combinatória que exibe uma racionalidade produ-
tiva e articuladora.

Essas práticas passam a guardar então um saber enunciativo e narra-
tivo, dizem de um contexto assim como de uma trajetória daqueles 
que as engendram. Enquanto formas culturais significativas, podem 
ser tomadas como gestos comunicativos, elaboradas pelos artistas em 
direção e em diálogo com seus públicos. Com isso, as práticas culturais 
não podem ser tomadas sem considerar as transformações interacio-
nais, as mutações entre as formas de contato engendradas entre artistas 
e públicos, nem à revelia das transformações culturais que vem remode-
lando o panorama cultural no qual se inscrevem. É à luz dessas transfor-
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mações traçadas – envolvendo as mudanças advindas das processuali-
dades sociais em tensionamento, como a midiatização e a celebritização 
– que procuramos pensar as formas culturais emergentes. No nosso 
entendimento, os processos sociais de midiatização e a celebritização  
remodelam não só as expectativas dos públicos (envolvendo buscas por 
veracidade, autenticidade e coerência) diante das obras e suas formas de 
circulação (posto que se modifica o lugar ocupado por elas na relação 
entre artista/público), como a sua própria constituição discursiva e 
formal, uma vez que elas são nascidas num contexto cultural movente e 
tensionado por outras lógicas sociais. 

Com isso, a abordagem das práticas culturais deve ser entremeada 
pela ação dos sujeitos no mundo, ações de criação e fabricação, insti-
tuidoras e articuladoras de sentido – como práticas tecidas em relações 
comunicativas. O potencial desta abordagem é então observar como 
as práticas culturais instituem relações de diálogo e partilha, posicio-
namento e convocação de sentidos e lugares sociais. É justamente pela 
multiplicidade de tensionamentos e afetações investida na relação arti-
culada entre práticas culturais, artista e público que nos vemos esti-
mulados a sintetizar uma proposta metodológica para compreender as 
dinâmicas de constituição do valor cultural no cenário contemporâneo.

4. Por uma abordagem articulada: contexto, sujeitos e práticas 
culturais

Diante das reflexões trazidas acima, entendemos que pensar as 
práticas culturais é desafiador: nascidas do movimento, é na ação que 
delineiam suas formas só para esvaecer diante dos nossos olhos (tal 
como o pássaro metamorfoseado em pedra, para Certeau). Qualquer 
tentativa de aprisionamento das práticas culturais faz com que elas 
sejam reduzidas aos seus substratos, perdendo a sua vivacidade e o seu 
elemento mais revelador: a maneira como elas se desenrolam e dizem 
do seu próprio tempo. Para Certeau (2008), a mobilidade e a fluidez 
das práticas culturais são o que constitui a sua riqueza, pois somente 
enquanto ação elas podem exprimir a sua vinculação com o contexto 
e a sua vivacidade. Captadas como substratos das ações humanas, elas 
perdem o poder de revelar as tensões do cotidiano. 
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A abordagem contextual, tal como explicitado acima, nos permite 
observar a formação de um momento sócio-histórico de emergência 
das práticas culturais analisadas, buscando compreender as afetações 
dos processos sociais mais amplos na constituição dos sujeitos e de suas 
práticas culturais. Esse viés se traduz num reconhecimento das lógicas 
de circulação cultural e das tensões do panorama cultural no qual as 
práticas culturais estão inscritas. O contexto encontra-se afetado pela 
compreensão da midiatização e da celebritização: há uma modificação 
nas formas de se constituir as autoridades e as legitimidades, o debate 
do lugar das instituições sociais e dos atores envolvidos nos processos de 
valorização cultural, a emergência dos indivíduos célebres como partí-
cipes dos processos de construção do valor cultural e o surgimento de 
novas modalidades interacionais capazes de reposicionar e reconfigurar 
o lugar do público no que tange à visibilidade e à apreciação cultural. 

A abordagem interacional, centrada na problematização das intera-
ções em redes sociais estabelecidas entre artistas célebres e seus públicos, 
nos permite fazer uma análise da circulação das práticas e das formas 
de contato. Essa perspectiva nos leva a observar a ação constitutiva 
dos sujeitos, o posicionamento entrecruzado entre célebres e público, 
entendendo como essas ações possuem uma dimensão encarnada dos 
sujeitos no encarnada (QUÉRÉ, 1991). Por esta via, refletimos como 
a ação das celebridades articulada a seus públicos, estabelecendo uma 
afetação contextualizada, vem dando a tônica dos processos de valori-
zação cultural. 

Assim, nesse cenário de celebritização e midiatização, além de encon-
trarmos uma diversidade discursiva e cultural ampliada pela circulação 
cultural, observamos uma transformação na relação entre público e 
artista, na qual se tornar célebre se converte numa oportunidade de 
expansão da visibilidade de suas práticas culturais somado a uma maior 
exposição de outros campos da vida privada. Ou seja, há uma trans-
formação das novas formas de visibilidade dos artistas, bem como do 
contexto de visibilidade das suas práticas culturais. Em outras palavras, 
ao expandir os temas e as formas de interação entre artista e público 
– trazendo à cena tópicos externos e diversos das obras produzidas – 
reconfigura-se o estatuto da relação entre eles, bem como se diversifica 
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o conjunto de elementos associados às práticas culturais, que passam a 
ser lidas a partir das interações estabelecidas com seus públicos e por 
elementos da vida pessoal/privada agora acessíveis. Desta maneira, a 
relação com as celebridades transcende uma mera questão de visibili-
dade para se instituir como uma relação de proximidade e contato, na 
qual a adesão aos artistas, além de envolver um contato pessoal, biográ-
fico e moral (FRANÇA, 2014; SIMÕES, 2014), também se mostra capaz 
de afetar as maneiras de conferir valor e sentido às produções culturais.

Diante disso, sem deixar de lado a observação e a compreensão das 
práticas culturais, sugerimos uma abordagem centrada num olhar triá-
dico sobre o contexto, os sujeitos e as práticas. Neste viés, as formas 
culturais estabelecem um diálogo contextual enquanto trazem ali uma 
interpretação do mundo, do contexto e das interações a partir da qual 
emergem. Para avançar nessa abordagem é preciso fazer uma reflexão 
das práticas culturais à luz do contemporâneo, da época e das relações 
(espaciais, temporais e interacionais) que engendram, a fim de compre-
endê-las. A partir desse olhar articulador se torna possível perceber 
as mudanças, dissonâncias e incompletudes investidos nos processos 
de apreciação cultural e, com isso, entrever como os sujeitos vivem, 
fabricam, instituem e refundam um mundo comum na tessitura das 
práticas culturais. 
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Capítulo 11

As celebridades nas eleições 2018:  
posicionamentos e ênfases discursivas
Vera Veiga França
Fernanda Medeiros
Maria Lúcia Almeida

1. Introdução

“Celebridades” é um qualificativo, ou um título, que está em alta em 
nossos dias. Elas existem aos milhares e atraem o interesse de milhões de 
fãs e seguidores em todo o mundo. Além disto, muitos aspiram a chegar 
lá, e a visibilidade – assim como o seu correlato, a fama – tornaram-se 
valores centrais na sociedade contemporânea. 

Em todas as sociedades e em todos os tempos existiram aquelas 
figuras que se destacavam por algum feito ou qualidade especiais e se 
tornaram referência, objeto de admiração e de culto. O grande diferen-
cial do nosso tempo é não apenas a quantidade delas, mas a existência 
de inúmeros tipos de celebridade, bem como a rapidez com que a fama 
é alcançada – e por vezes perdida.

A diversidade de perfis dos célebres, bem como a importância de 
que eles se revestem para públicos consideráveis, faz deles um objeto de 
estudo de grande relevância. Quem são, por que atraem tanta atenção, 
que tipo de relação eles estabelecem com seus públicos são questões que 
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orientam nossos estudos no Gris-UFMG1, onde criamos inclusive um 
Radar de Celebridades junto ao nosso Laboratório de Análise de Acon-
tecimentos (Grislab)2. Nossa proposta, no Radar, é monitorar celebri-
dades, buscando identificar não apenas as qualidades / desempenhos 
que as projetaram, mas os valores, a perspectiva de mundo que elas 
defendem, de forma mais ou menos explícita. Os “famosos” se tornam 
modelos de referência, e são apreciados não apenas pelo que fazem, mas 
também pelo que são (ou aparentam ser), ou seja, pelos valores que 
neles se sobressaem3. 

O posicionamento político de celebridades é uma questão contro-
versa entre elas. Algumas, ao longo da história, usaram de sua visibi-
lidade na defesa (ou combate) de causas específicas, como foi o caso 
de Lindbergh4, fazendo campanha contra a entrada dos Estados Unidos 
na II Guerra Mundial (e até manifestando certa simpatia pelo Führer). 
A maioria, porém, até como forma de se preservar, procura se manter 
acima de interesses específicos e evita explicitar claramente seus posi-
cionamentos políticos. 

A política, no entanto, é também um terreno no qual florescem muitas 
“celebridades”, algumas alcançando, inclusive, grande projeção – veja-se 
exemplos como Che Guevara, Nelson Mandela, Lula. Certos políticos de 
carreira conseguem, por suas características e tipo de comportamento 
(mais ou menos planejado), grande presença midiática; o primeiro caso 
de destacada “televisualidade presidencial” foi do ex-presidente ameri-
cano John Kennedy (assassinado em 1963); outros exemplos emblemá-

1. GRIS – Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade, ligado ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da UFMG. O Gris recebe financiamento (na forma de bolsas 
e recursos) do CNPq e Fapemig.

2. Ver: http://www.grislab.com.br 

3. Conforme acentua Inglis, citando Charles De Gaulle, Nelson Mandela, Margaret 
Thatcher, entre outros: “Em cada caso, o propósito moral é apreender como uma pessoa 
poderosa dramatiza e encena, tanto para si própria como para nós, valores essenciais à 
autoimagem e autoestima da sociedade, que é a sua e também é a nossa” (INGLIS, 2012, 
p. 25).

4. Charles Lindbergh, piloto estadunidense, fez a primeira travessia aérea sobre o Atlântico, 
em 1927, num voo sem escala dos EUA até Paris que durou 33 h e 30 min. Tornou-se uma 
verdadeira estrela, centro da atenção de representantes da política e da economia. Teve um 
papel importante no movimento ultraconservador de direita America First.
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ticos são o presidente da Rússia, Vladimir Putin, bem como o ex-presi-
dente francês Nicolas Sarkozy. 

No sentido inverso (da mídia para a política), outra tendência, que 
por sinal tem se acentuado nos últimos anos, é de profissionais da mídia 
que disputam e assumem cargos na esfera política, como Ronald Reagan 
e Donald Trump, nos Estados Unidos, Sílvio Berlusconi, na Itália; sem 
esquecer de muitos exemplos brasileiros5. Importante registrar ainda 
celebridades do campo das artes e do espetáculo que se envolvem em 
questões políticas – como Bono Vox, Rogers Waters, Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Fernanda Lima e outros. E ainda, com certa frequência, 
a intervenção de algumas delas em questões e causas humanitárias: 
guerra, fome, miséria, epidemias – Madonna, Angelina Jolie, Gisele 
Bündchen, a princesa Diana são os exemplos mais conhecidos.

O envolvimento direto em processos eleitorais, contudo, é (ou era) 
menos frequente – até porque implica riscos junto aos seguidores. Essa 
tendência, no entanto, tem sido claramente invertida, como ocorreu nas 
recentes eleições presidenciais brasileiras, com uma forte inserção de 
celebridades de diferentes perfis a favor de candidatos e, com grande 
impacto, contra um deles, através da campanha #EleNão6. 

Mais do que buscar as razões desse envolvimento crescente, interessa-
-nos, no presente texto, refletir sobre o significado do posicionamento 
de celebridades em questões de política nacional: por qual caminho 
analisar a relação entre celebridades e política? No caso das eleições 
brasileiras de 2018, como se posicionaram e que tipo de discurso elas 
endossaram? 

5. As eleições de 2018 apresentaram um grande elenco de nomes nessa seara – Alexandre 
Frota, Dr. Rey (Dr. Hollywood), MC Carol e Romário são alguns exemplos que compõem 
esse time. (Uma lista mais extensa foi publicada no UOL – disponível em https://
observatoriodosfamosos.bol.uol.com.br/destaques/2018/08/eleicoes-2018-veja-quem-
sao-os-famosos-que-disputam-um-cargo-na-politica. Acesso em 15/10/19)

6. Em uma análise do GrisLab sobre o movimento #EleNao, Simões destaca a fala da 
pesquisadora Céli Pinto, “#EleNão virou um significante cheio de significados. Isso 
é muito importante na luta política. Começou pelas mulheres, porque Bolsonaro disse 
frases de baixo nível em relação a mulher, e foi englobando muita coisa, como a defesa 
da democracia e dos direitos humanos” (Disponível em http://grislab.com.br/das-redes-
sociais-digitais-as-ruas-o-protagonismo-das-mulheres-no-movimento-elenao/. Acesso 
em 15/09/19).
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Na primeira parte de nosso trabalho buscamos avaliar qual a contri-
buição das teorias da comunicação para pensar e problematizar o papel 
das celebridades em espaços para além de sua área de atuação. Nas seções 
seguintes buscamos traçar um pequeno quadro das celebridades que se 
posicionaram na recente disputa eleitoral em apoio aos dois candidatos 
majoritários – Fernando Haddad e Jair Bolsonaro – atentando parti-
cularmente para as falas dos apoiadores de Bolsonaro, buscando inter-
pretar seus argumentos e motivações.

2. A contribuição das Teorias da Comunicação

As Teorias da Comunicação, mais do explicar uma situação, nos 
ajudam a levantar questões relacionadas aos nossos objetos de estudo. 
As celebridades, enquanto fenômeno social, podem ser estudadas sob 
vários prismas e por meio da contribuição de diferentes quadros teóricos.

Uma das primeiras teorias, da Escola Funcionalista americana, 
desenvolvida pelo sociólogo austríaco Paul Lazarsfeld e outros, refere-se 
ao conhecido conceito de two step flow, ou fluxo em duas etapas. Este 
conceito, em meados dos anos 1940, veio se contrapor à ideia da influ-
ência direta da mídia (o conceito da agulha hipodérmica), chamando a 
atenção para a existência de líderes de opinião, figuras intermediárias 
que filtravam e redirecionavam as mensagens midiáticas. O processo 
de influência, desta maneira, passava, ou necessitava do aval de uma 
pessoa de referência, alguém dotado de legitimidade para opinar sobre 
o assunto em pauta.

Por esse caminho (e como a publicidade já descobriu há muito 
tempo7), fica muito evidente como as celebridades podem funcionar 
como intermediários de prestígio que, ao fazer a mediação, emprestam 
sua visibilidade e seu peso a uma determinada causa e, no caso de 
eleição, a um candidato. O apoio do ídolo a um candidato, em princípio, 
estimula seu fã a também fazê-lo, tanto por um mecanismo de confiança 
como de identificação. 

7. Não à toa, uma das principais fontes de renda de diversos famosos que atuam nas mídias 
sociais é seu trabalho de garoto/a propaganda, anunciando produtos de toda natureza: 
apartamentos, supermercados, roupas, cosméticos, joias etc.
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No entanto, não devemos tomar essa transferência de legitimidade de 
forma automática, e é preciso refletir sobre a natureza de tal mediação. 
Um líder de opinião – ou uma celebridade – atua e pode exercer influ-
ência conforme o terreno de identificação que estabelece com seus 
seguidores. Tem que haver uma triangulação entre essa personagem, os 
valores que ela endossa e as pessoas passíveis de serem influenciadas 
por ela. Uma dada celebridade apenas exerce sua influência em uma 
causa que ela apoia quando esta causa já conta com certa simpatia de 
seus seguidores (ou seja, ela é mais um elemento de reforço do que de 
mudança8). 

Vemos assim que essa perspectiva não explica, sozinha, o papel e a 
possível força das celebridades em um processo eleitoral (ou mesmo em 
uma campanha publicitária de outra natureza). Ela deve ser comple-
mentada pela compreensão do papel e dos interesses dos públicos que 
agrega.

Assim, a vertente de estudo dos públicos e da recepção se mostra signi-
ficativa para compreender um aspecto interessante, registrado na última 
eleição presidencial, que foi a maneira como os fãs e seguidores dessa ou 
daquela celebridade atuaram de forma veemente, tanto cobrando mani-
festações e posicionamentos por parte de algumas celebridades –  como 
foi o caso da Anitta9 –  como recriminando e quase exigindo uma retra-
tação no caso de outras – a exemplo de Marília Mendonça10. Esse viés de 
estudo se mostra relevante, pois desloca o público do papel de simples 
“seguidor”, indicando que não se trata tão somente de uma massa que 
vai a reboque: existe uma sintonia e uma identificação em um terreno 
comum onde celebridade e fãs se encontram. Lembrando (e adaptando 

8. Veja-se a propósito um artigo clássico de Lazarsfeld e Merton (1978), “Comunicação de 
massa, gosto popular e ação social organizada”.

9. Em setembro de 2018, antes das eleições, Anitta foi muito questionada com relação ao 
seu voto, depois que alguns fãs perceberam que a cantora começou a seguir um perfil do 
Instagram ligado ao então candidato Jair Bolsonaro. Na ocasião, Anitta declarou que não 
era obrigada a se posicionar sobre política e, depois disso, foi apontada, por muitos, como 
uma traidora da comunidade LGBTQ+.

10. Depois que aderiu à campanha #EleNão, contra o candidato à presidência Jair 
Bolsonaro, Marília Mendonça afirmou que ela e sua família passaram a sofrer ameaças e a 
cantora precisou apagar a publicação de seu perfil no Instagram.
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para o nosso caso) o conceito de “contrato”, enunciado por Patrick 
Charaudeau (2006), trata-se também aqui de um contrato entre duas 
partes, pelo qual cada uma assume responsabilidades. E esse público 
ativo não apenas zela pelo contrato, como intervém como árbitro, 
julgando e cobrando o comportamento adequado de seus ídolos. Nesses 
casos vemos quase a inversão da relação de forças – ficando as celebri-
dades, em certos momentos, de certa maneira, reféns de seus públicos.

Outra perspectiva que poderia ser evocada nesse tipo de estudo é a 
teoria do espetáculo, ou da espetacularização11. O pano de fundo desta 
vertente é uma crítica ao capitalismo e à sociedade de consumo, que 
transforma tudo – a cultura inclusive – em negócio e em bens vendá-
veis. As celebridades, certamente, se converteram nesses “bens”, que não 
apenas buscam visibilidade para serem consumidas enquanto produto 
em si (eu “compro” a figura do meu ídolo) e naquilo que elas fazem 
(seus filmes, músicas, shows), mas também estimulando o consumo de 
diversos produtos – tênis, operadora de telefone, alimentos. 

É assim que, numa campanha política, as celebridades são (podem 
ser) contratadas para dar glamour a um candidato, animar um comício, 
espetacularizar a campanha. Como é evidente, há muito dinheiro inves-
tido, e pode-se também, nesses casos, denunciar o esvaziamento do 
conteúdo político trazido por tal espetacularização quando comícios 
e debates políticos foram substituídos por “showmícios”12, na versão 
contemporânea do circo romano.

Não nos parece, contudo, que tenha sido o caso, no recente processo 
eleitoral, de uma contratação paga de celebridades para “vender” candi-
datos. O posicionamento das celebridades, nesse momento, não ocorreu 
na forma de um espetáculo, mas, sobretudo, endossando discursos 
políticos. Entretanto, essa teoria (a comercialização do espetáculo), ao 
evocar a dinâmica mercantil que faz funcionar a indústria da cultura e 
das artes, nos explica, se não a presença, muito mais a ausência ou a invi-

11. Conforme teoria desenvolvida por Guy Debord (1997) e pelo movimento dos 
“situacionistas”.

12. Em campanhas passadas como, por exemplo, em 2002, artistas como Zezé Di Camargo 
e Luciano eram frequentemente contratados para animar showmícios e convocar eleitores. 
No entanto, a prática está formalmente proibida no Brasil desde 2006.
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sibilidade de muitas celebridades, que deixaram de se manifestar com 
medo de comprometer sua imagem junto a seus públicos. Ou seja, falou 
mais alto o temor de perder audiência, perder patrocinadores – perder 
dinheiro, no final das contas. 

Sem dúvida, no atual contexto, a análise das tecnologias comunicacio-
nais é fundamental para compreender o tipo e o alcance da intervenção 
das celebridades. No que se refere à televisão, pode-se analisar, por 
exemplo, a força da imagem – do candidato, mas também das celebri-
dades que o apoiam – e a importância da sensorialidade proporcionada 
por este veículo na criação de predisposições (positivas ou negativas) 
com relação a determinadas campanhas. No terreno das redes sociais, 
através de diferentes dispositivos, a relação entre famosos e públicos, 
hoje, se dá mais diretamente, prescindindo da mediação das grandes 
mídias. Essa mediação pelas redes cria, sem dúvida, outro formato inte-
rativo, outra dinâmica de envolvimento e participação, e é muito impor-
tante que seja analisada. No caso da eleição de 2018, o uso desses dispo-
sitivos estabeleceu uma forte mudança qualitativa inclusive com relação 
às eleições de 2014 – que nem estão tão distantes. Tal vertente de estudo 
se mostra muito pertinente para analisar, por exemplo, a campanha de 
Bolsonaro, que atravessou a grande mídia com um esquema próprio – e 
fortes patrocinadores – não apenas para se dirigir diretamente a seus 
públicos, mas através do disparo dirigido, automático, em escala gigan-
tesca, de mensagens falsas13. Este aspecto da campanha exige uma leitura 
específica; muitos autores e o próprio noticiário jornalístico trataram 
largamente desta questão. 

Como podemos ver, uma análise comunicacional envolve vários 
aspectos e elementos, mas, sobretudo, a compreensão de um processo 
em movimento, numa dinâmica relacional (e discursiva) em perma-
nente circularidade. A perspectiva analítica que temos desenvolvido 
em nosso grupo de pesquisa se volta particularmente para a apreensão 

13. Mensagens falando de um suposto “kit gay” implementado por Haddad quando 
Ministro da Educação (e até a figura de uma “mamadeira de piroca”); insinuações 
de pedofilia e incesto cometidos pelo candidato petista foram algumas das falsas (e 
perversas) informações disseminadas nas redes pelos apoiadores de Bolsonaro e que, 
surpreendentemente, ganharam credibilidade e afastaram muitos eleitores.
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dessa dinâmica. Entendemos que processos comunicacionais se desen-
volvem em situações particulares, que configuram “quadros de sentido” 
(BATESON, 2002, GOFFMAN, 2012) – enquadramentos específicos, 
definidos culturalmente, os quais orientam papéis e posicionamentos. 
Essas situações são experimentadas por sujeitos que fazem escolhas e 
assumem ideias e lugares. Assim, nossa análise busca identificar, nesses 
quadros, a posição, o desempenho e os discursos assumidos / desenvol-
vidos pelos agentes – uns com relação aos outros e frente a uma dada 
realidade (contexto). Um quadro político-eleitoral compreende clara-
mente uma relação agonística, de diferença e embate entre partes; nesse 
quadro, é interessante observar como os sujeitos se posicionam, que 
discursos orientam e justificam sua ação.

Em síntese, buscamos observar sujeitos se posicionando dentro de 
quadros relacionais. Um processo comunicativo não se resume a sujeitos 
endossando ideias, ou sujeitos influenciando / sendo influenciados por 
outros, mas compreende um jogo de posições, em que a posição de um 
agente, ou uma determinada ocorrência, modifica outros, que refletem 
de volta ao primeiro, e a um terceiro, e assim por diante. No caso que 
estamos tratando, ficou muito evidente o atentado sofrido por Bolso-
naro (e o “uso” do atentado) modificou o conjunto das posições (como 
já havia acontecido nas eleições de 2014, com a morte de Eduardo 
Campos). Essas são situações mais extremas, mas uma série de outros 
elementos na performance e na produção discursiva dos diferentes 
atores no processo eleitoral age – e devem ser consideradas – na compo-
sição do cenário móvel de 2018.

Por fim, vale dizer que uma análise comunicacional – de qualquer 
objeto – não prescinde de aportes teóricos mais amplos, em função da 
natureza de cada fenômeno estudado. No presente caso, falando sobre 
celebridades e eleições, a interface com a política é imprescindível; o 
pano de fundo político-ideológico é decisivo. A análise do tema que 
estamos abordando exige uma leitura política da situação, de forma 
a compreender o quadro de profunda mobilização da sociedade e as 
forças que estavam (estão) em jogo. A polarização política-ideológica 
que atravessou nossa sociedade nos últimos anos, e teve seu ápice no 
ano de 2018, não deixou ninguém de fora. Enquanto cidadãos e cidadãs, 
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artistas, esportistas e outros famosos se viram compelidos a participar 
– e, no caso deles, manifestar e oferecer seu capital de visibilidade e legi-
timidade para um dos lados.

Assim, embora muitas celebridades tenham procurado se omitir e 
se fazer invisíveis, um grande número delas participou ativamente, 
emprestando suas vozes e seu lugar de fala para fazer ecoar discursos e 
posicionamentos políticos.

3. Posicionamentos das celebridades frente às candidaturas 
Bolsonaro e Haddad

Se as eleições de 2018 marcaram um ápice na entrada de celebridades 
de vários naipes na cena pública política, já há alguns anos elas come-
çaram a despontar de forma mais saliente nesse cenário (até porque é 
importante lembrar que elas não constituem uma classe de cidadania à 
parte). 

A esse propósito, vale pontuar que já nas manifestações que explo-
diram em nosso país em 2013 (as Jornadas de Junho), alguns famosos se 
sobressaíram, numa pauta ainda difusa. Naquele momento, no entanto, 
predominou um movimento, ou um sentimento, de anonimato. E 
mesmo que alguns artistas e coletivos de artistas tenham vindo à cena 
pública se somar à insatisfação reinante no momento, eles não foram 
exatamente bem-vindos, recebendo críticas e até sendo rechaçados 
como oportunistas14.

Nas eleições de 2014 ainda havia certo receio ou cuidado com mani-
festações públicas mais ostensivas e, num cenário já de grande polari-
zação, apenas alguns famosos chamaram a atenção. Ronaldo Fenômeno, 
bem como o casal Luciano Huck e Angélica, foram alguns que se desta-
caram, manifestando em alto e bom som seu apoio a Aécio Neves. No 
mesmo lado, Alexandre Frota gerou críticas e comentários irônicos no 
Facebook, depois de ter publicado um vídeo dizendo que o 45, de Aécio, 

14. Bárbara Paz, Bruno Gagliasso, Tayla Aiala e até Caetano Veloso foram criticados por 
tentarem se incorporar ao movimento dos anônimos. Veja-se, à propósito, Medeiros, 2014.
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iria “comer o PT”15. E Regina Duarte entrou melancolicamente para o 
livro das intervenções infelizes com o vídeo (e o meme) “eu tenho medo” 
de 2002, repetido em 2014. 

Do outro lado, Chico Buarque e Caetano Veloso declararam voto em 
Dilma. 

O cenário de 2018 é completamente distinto. Com certeza, nunca 
tantas celebridades, brasileiras e estrangeiras, se envolveram no debate 
político, posicionando-se em um dos dois lados do debate político (e da 
guerra ideológica) que se instaurou entre “esquerda” e “direita”.

Apresentamos a seguir um quadro (que não se pretende exaustivo) 
das celebridades de diferentes categorias que se manifestaram em um 
e outro lado. Reduzimos nossa leitura aos apoios aos dois candidatos 
que passaram para o segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando 
Haddad (PT), que correspondem também aos dois eixos centrais da 
bipolarização que se instalou no país. É uma amostra exemplar, ilustra-
tiva, que não se pretende representativa do conjunto das “celebridades” 
(até porque a identificação desse conjunto seria tarefa impossível). 

Os dados aqui apresentados são resultado da confluência de dois 
tipos de buscas: a consulta a listas de famosos apresentadas por dife-
rentes veículos informativos (os sites Globo, Abril e Folha, entre outros), 
complementada por uma busca direcionada no Google (apoio a Bolso-
naro; apoio a Haddad; celebridades apoiam candidatos). Também 
buscamos nominalmente alguns artistas relevantes, para averiguar se e 
como haviam se posicionado.

As celebridades citadas foram agrupadas em grandes categorias, 
conforme o nicho de desempenho em que se situam prioritariamente 
(cantores; artistas da Rede Globo etc.).  

Importante ainda assinalar que a coluna de apoio a Haddad repre-
senta um misto de apoio ao candidato petista e rejeição ao outro candi-
dato (vários desses posicionamentos foram motivados, sobretudo, pelo 
#EleNão).

15. Apesar de o vídeo não estar mais disponível, é possível conferir um relato sobre o caso 
em: https://odia.ig.com.br/_conteudo/eleicoes2014/2014-10-07/alexandre-frota-diz-que-
o-45-vai-comer-o-pt-e-come-um-papel-com-o-numero-45.html, acesso em 15/09/19.
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Cantoras e cantores de sertanejo
Pró-Haddad  

(e/ou rejeição a Bolsonaro)
Pró-Bolsonaro

Marília Mendonça* Eduardo Costa

Sérgio Reis

Zezé di Camargo e Luciano

Amado Batista

Gusttavo Lima

Zé Neto

Marrone

TABELA 1: Apoio de cantoras e cantoras de sertanejo. *Marília Mendonça declarou 
ser adepta da campanha do #EleNão e foi ameaçada, retirando a postagem de seu 

Instagram. FONTE: Elaborado pelos autores.

Artistas do Pop + Funk + Rap
Pró-Haddad  

(e/ou rejeição a Bolsonaro)
Pró-Bolsonaro

Pabllo Vittar DJ Allock

Preta Gil Buchecha

MC Carol Pepê e Neném

Mano Brown Roger 

Fernanda Abreu Nando Moura

Anitta

Marcelo D2

Marina Lima

Emicida 

Criolo

Iza

Johnny Hooker

Liniker

TABELA 2: Apoio de artistas de pop, funk e rap.  
FONTE: Elaborado pelos autores.
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Cantoras e cantores da MPB
Pró-Haddad  

(e/ou rejeição a Bolsonaro)
Pró-Bolsonaro

Chico Buarque Fagner

Zeca Baleiro

Arnaldo Antunes

Gilberto Gil

Milton Nascimento

Caetano Veloso

Anavitória

Paulinho Moska

Paulo Miklos

Gal Costa

TABELA 3: Apoio de cantores da MPB.
FONTE: Elaborado pelos autores.

Axé, samba e pagode
Pró-Haddad  

(e/ou rejeição a Bolsonaro)
Pró-Bolsonaro

Alcione Netinho 

Daniela Mercury Ferrugem

Claudia Leitte

Manno Goes

Ricardo Chaves

TABELA 4: Apoio de cantores de Axé, samba e pagode.
FONTE: Elaborado pelos autores.
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Esportistas
Pró-Haddad  

(e/ou rejeição a Bolsonaro)
Pró-Bolsonaro

Sorin Ronaldinho Gaúcho

Cafu

Felipe Melo

Roger (Corinthians)

José Aldo

Paulo Borrachinha

Wanderley Silva

Royce Gracie

Ana Paula Henkel

Fernando Sardinha

Marcelo Brigadeiro

Edmundo

Rivaldo

TABELA 5: Apoio de esportistas.
FONTE: Elaborado pelos autores.

Personalidade (artistas + apresentadores) da Rede Globo
Pró-Haddad  

(e/ou rejeição a Bolsonaro)
Pró-Bolsonaro

José de Abreu Suzana Vieira

Paulo Betti Tom Cavalcanti

Letícia Sabatella Márcio Garcia

Alessandra Negrini Sandro Rocha

Sophie Charlotte Regina Duarte

Daniel Oliveira Maitê Proença

Nanda Costa Alexandre Garcia

Juliana Alves

Débora Falabella
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Fernanda Paes Leme

Renata Sorrah

Camila Pitanga

Caco Ciocler

Bruna Marquezine

Wagner Moura

Fernanda Lima

Alexandre Nero

TABELA 6: Apoio de personalidades da Rede Globo.
FONTE: Elaborado pelos autores.

Outras personalidades de TV e internet
Pró-Haddad   

(e/ou rejeição a Bolsonaro)
Pró-Bolsonaro

Drauzio Varella Danilo Gentili

Reinaldo Azevedo Emílio

Rachel Scheherazade Mara Maravilha

Sasha Meneguel Victor Fasano

Narcisa Tamborindeguy Andressa Urach

Gretchen Ratinho

Day McCarthy

Luiz Carlos Prates

Joice Hasselmann

Sikêra Júnior

Otávio Mesquita

Inês Brasil

Joaquim Teixeira

TABELA 7: Apoio de outras personalidades de TV e internet.
FONTE: Elaborado pelos autores.
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Uma breve leitura desses quadros nos permite fazer algumas cons-
tatações e inferências. Ficou bastante evidente que, nas diferentes cate-
gorias, não houve equilíbrio entre o apoio a um e outro candidato. Em 
outras palavras, cada categoria tendeu mais fortemente para um ou 
outro. Assim é que os cantores sertanejos, os esportistas e personalidades 
televisivas (com exceção das personalidades da rede Globo) se posicio-
naram majoritariamente pelo apoio a Bolsonaro. Já artistas e apresen-
tadores da Rede Globo, e cantores de outros gêneros além do sertanejo 
(pop, funk, rap, MPB, axé, samba e pagode) estiveram em proporção 
maior apoiando Haddad ou, pelo menos, aderindo à campanha do 
#EleNão (contra Bolsonaro).

É interessante chamar a atenção para o posicionamento ativo de 
vários artistas da Globo; embora não trazendo aqui exemplos de suas 
falas, constatamos que muitos deles se colocaram de forma aberta e 
contundente contra Jair Bolsonaro. Contudo, não se pode afirmar que 
esta posição é compatível com a da emissora, uma vez que a Globo, 
por meio de sua produção jornalística, evitou qualquer movimento 
contrário à candidatura Bolsonaro, ao mesmo tempo que veio fomen-
tando, ao longo dos anos, o sentimento antipetista16.

4. Elementos discursivos dos apoiadores de Bolsonaro

Feita a identificação dos posicionamentos, recortamos e analisamos 
as falas dos 48 apoiadores de Bolsonaro, na tentativa de recompor o 
discurso maior onde se situam. No geral foram falas curtas e uso de 
imagens; extraímos palavras-chave e ideias centrais de forma a iden-
tificar os eixos discursivos e ideológicos que sustentam seu posiciona-
mento.

Apresentamos abaixo as ênfases encontradas em cada categoria de 
celebridade:

•Sertanejos: 7 cantores 
Ênfase: arma e disciplina

16. Em programas humorísticos da Rede Globo foi possível identificar críticas a Bolsonaro 
– mas este seria assunto para um outro estudo.



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS254

[Armamento: 4; Disciplina: 3; Qualidades pessoais (seriedade, since-
ridade): 1; Amigo dos filhos: 2; Vítima: 1] 

•Artistas do POP + Funk + RAP: 5 artistas 
Ênfase da linha Pop: Antipetismo + discurso direitista; 
Ênfase da linha Funk / Rap: moral (família, criança)
[Discurso moral (respeito à família, crianças): 2; Antipetismo: 2; 

Discurso direitista (bolsa família; mercado): 2; Corrupção: 1; Endureci-
mento: 1; Qualidades pessoais (honesto, patriota): 2; Vítima: 1]

•MPB: 1 artista - Fagner
Ênfase: indefinida (interesse do povo)

•Axé, samba e pagode: 2 artistas 
Ênfase: facada (Netinho) e necessidade de “limpar” a política 

(Ferrugem)
[Vítima: 1; Políticos corruptos: 1; Disciplina: 1; Interesse povo: 1]

•Esportistas – Jogadores de futebol: 6 jogadores 
Apoio mais genérico, sem ênfase específica (apenas Rivaldo falou 

mais)
[Segurança: 1; Brasil melhor: 1; Amigos dos filhos: 1; Moral: 1; Anti-

petismo:  1] 

•Esportistas – Jogadora de vôlei: 1 jogadora
Ênfase: discurso liberal-direita
[Identificação com Trump]

•Esportistas – Lutadores: 6 lutadores
Ênfases: segurança e moral (ordem e família)
[Segurança, punho forte: 3; Discurso moral (família, hierarquia, 

orientação sexual): 3; Qualidades pessoais (honra, honestidade): 2; lide-
rança do “capitão”: 2]
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•Personalidades da Rede Globo: 7 (artistas, jornalista; humorista) 
Ênfases: antipetismo e discurso liberal-direita
[Antipetismo:  5; Discurso liberal-direita: 2; Qualidades pessoais 

(honesto, autêntico): 2; Segurança: 1; Vítima: 1]

•Outras personalidades da TV e Internet: 13 personalidades (sendo 7 
apresentadores/ radialistas) 

Ênfases: Antipetismo /anticomunismo e discurso liberal-direita 
[Antipetismo: 7; Discurso liberal-direita: 6; Discurso moral (família): 

4; Políticos corruptos: 2; Segurança (polícia): 2; Qualidades pessoais: 2; 
Apelo popular: 2; Vítima: 1]

Num outro desenho, ordenando agora conforme as ênfases, sinteti-
zamos abaixo o quadro dos elementos discursivos apresentados pelos 48 
depoimentos:

•Segurança / armamento: 16
[Armamento: 4; Segurança: 7; Disciplina: 5]

•Corrupção, Antipetismo, discurso liberal-direita: 37
[Corrupção: 4; Antipetismo: 14; Discurso liberal-direita: 10; Discurso 

moral: 9]

•Aspectos pessoais: 17
[Qualidades pessoais (seriedade, sinceridade, honestidade): 9; 

Amigos dos filhos: 3; Vítima: 5]

•Potencial do candidato:  6
[Apelo popular: 2; Bem do povo: 4]

5. Primeiras conclusões e apontamentos finais

Com a ressalva feita inicialmente, de que nosso estudo não pretendeu 
fazer um levantamento completo do universo amplo das celebridades 
(nosso corpus se restringiu àquelas que se destacaram na cena pública), 
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a primeira constatação a fazer é que muitas celebridades evitaram se 
posicionar abertamente, na tentativa de não comprometer seus índices 
de aceitação popular. Mesmo assim, e numa visada comparativa com 
períodos anteriores, a presença das celebridades nas últimas eleições 
presidenciais foi claramente mais acentuada. Entre aqueles que se posi-
cionaram a favor de Haddad (e contra Bolsonaro), encontramos perso-
nalidades que já vinham apresentando um posicionamento progressista 
(e/ou de esquerda) em outros momentos, evocando bandeiras defen-
didas ao longo de um tempo, especialmente vinculado à proteção de 
minorias e causas sociais. Já a adesão a Bolsonaro arrebanhou muitos 
novatos no campo da política (como, por exemplo, os sertanejos e os 
jogadores de futebol).

Percebemos que a pressão feita pelos públicos se caracteriza como um 
fato novo dentro do cenário que envolve política, celebridades e comuns 
e, nesse contexto, as mídias sociais são um elemento fundamental. Por 
meio delas o público progressista exigiu fortemente de seus ídolos um 
posicionamento contra Bolsonaro, enquanto, na contramão, o público 
conservador e de direita afirmou o apoio ao candidato do PSL propondo 
campanhas de difamação e sanções para aqueles que se manifestaram 
contra ele, numa atitude coerente com o discurso e as atitudes bélicas 
do líder apoiado.

Embora não tenhamos apresentado aqui um recorte das falas de 
apoio a Haddad, pudemos observar que elas se situavam, primeira-
mente, em torno da adesão ao movimento #EleNão – ou seja, era um 
apoio que coincidia com a rejeição do outro candidato. Os discursos 
nesse campo eram, sobretudo, relacionados a temas como defesa da 
mulher e da democracia, denúncia da misoginia, da homofobia e do 
viés fascista de Bolsonaro. 

Já o apoio ao candidato do PSL teve como principal ênfase o viés 
ideológico, tanto congregando o antipetismo, anticomunismo e crítica 
à corrupção (associada ao PT e às esquerdas) como a defesa do libe-
ralismo econômico e da moral conservadora (ou proteção da família e 
dos costumes). Associado a esta ênfase estava a questão da segurança e 
armamento, que foi um dos temas mais trabalhados por Bolsonaro, com 
destaque para a situação do Rio de Janeiro, seu principal reduto eleitoral.
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Percebemos assim que a divisão entre os apoiadores de um e outro 
bloco teve, de fato, uma conotação político-ideológica. 

Apenas com apoio dos depoimentos coletados seria arriscado, a prin-
cípio, fazer um recorte de classe. No entanto, no que tange ao perfil das 
celebridades, é perceptível como o apoio a Haddad aparece mais inse-
rido em um nicho de artistas de classe média mais intelectualizado. No 
grupo pró-Bolsonaro há duas vertentes (que condizem com os discursos 
de apoio): o antipetismo / direitismo é ressaltado por figuras inseridas 
na classe média, tais como personalidades televisivas, a jogadora de 
vôlei (que inclusive mora nos Estados Unidos). Já a questão da segu-
rança aparece na fala de artistas e celebridades de inserção (e origem) 
mais popular, como jogadores de futebol, lutadores, cantores sertanejos 
(e alguns ligados ao rap e ao funk) – que enfatizam a necessidade de 
“mão forte”, e a defesa da moral e dos costumes.

No que diz respeito ao formato dessa campanha – e na relação 
entre candidatos, eleitores e celebridades – chamamos a atenção para a 
mudança tecnológica, que possibilitou outro modelo interativo e confi-
gurou novos enquadramentos, inclusive com grande empoderamento 
do “indivíduo comum”. Aparentemente, agora “qualquer um” escreve 
em qualquer tom para qualquer celebridade – sem nenhum respeito e 
deferência, ou com muito amor e admiração. 

Nesse sentido, diversos comentários destacaram a superação das 
mídias de massa (sobretudo a TV) e a preponderância das mídias sociais. 
Entendemos que, apesar de parecer uma tendência, essa é uma questão 
que precisa ser olhada com mais cuidado, considerando impactos 
imediatos e consequências de longo prazo. Para estas, para a formação 
de sentimentos e conformação de uma dada leitura da realidade, certa-
mente a atuação da televisão (leia-se Jornal Nacional, programas de tele-
jornalismo policial, ao estilo daqueles ancorados por Datena, Ratinho, 
Marcelo Rezende), foi decisiva. Contudo, certamente as mensagens em 
tom mais familiar e mais próximo, possibilitadas pelas mídias sociais, 
especialmente o WhatsApp, criaram uma nova configuração e reposi-
cionaram o lugar das celebridades: elas parecem ter cada vez mais pene-
tração social e proximidade com o cidadão comum.
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Diante disso, refletimos se esse cenário nos indica alguma mudança 
na definição e categorização das celebridades enquanto figuras públicas 
e em sua intervenção na política. Apenas pesquisas específicas poderão 
oferecer respostas relacionadas à eficácia de sua influência no direciona-
mento dos votos, bem como ao fortalecimento ou enfraquecimento da 
fama de umas e outras. A eleição de algumas celebridades (ainda que de 
fama duvidosa, como Alexandre Frota, eleito deputado federal por São 
Paulo) mostrou que elas têm força eleitoral. Terão tido força no apoio de 
seu candidato – ou apenas se somaram às tendências de seus públicos, 
como é o caso dos cantores sertanejos e o público ligado ao mundo rural 
e ao agronegócio?  

Em um curto espaço de tempo, somente algumas correlações podem 
ser feitas. Por exemplo: logo depois das eleições, uma matéria publi-
cada no jornal El País mostrou que entre as mulheres jovens, Haddad 
ganhou, e certamente a mobilização das ruas ajudou. A adesão das 
famosas ao movimento #EleNão deu visibilidade a vários discursos que 
tocaram muitas mulheres e outros públicos, que se identificaram com o 
posicionamento assumido e discutido pelas celebridades. Além disso, a 
mobilização (tanto virtual, como nas ruas) despertou reflexões sociais 
importantes, que vão além do quadro eleitoral.

No entanto, é importante pontuar que esse posicionamento intro-
duziu modificações na relação entre celebridade e públicos. Se antes, 
baseados na perspectiva dos “olimpianos” (MORIN, 1989), podíamos 
observar as celebridades a partir de características que eram divinas e 
humanas pelos seus aspectos pessoais, agora percebemos que as celebri-
dades passam a ser vistas – e cobradas – na cena pública, como atores 
políticos na mesma cena. Eles não apenas são humanos, como são 
sujeitos sociais e sujeitos políticos. 

As celebridades pró-Bolsonaro se revelaram com clareza nos inte-
resses e valores que abraçam. Os apoiadores de Haddad também. O que 
os difere é que muitos apoiadores de Bolsonaro se assumiram como 
tais em uma espécie de “rompante”, como se estivessem engasgados nos 
últimos anos e agora se vissem com a liberdade de se pronunciar a favor 
dos ideais do candidato, já que o discurso de direita, com esta campanha, 
assumiu um lugar institucional e ganhou legitimidade. 
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Com sua vitória, a experiência com esse novo governo irá pôr à prova 
não apenas a realização das expectativas de seus apoiadores, como sua 
efetiva adesão aos valores que o agora presidente encarna. Não é possível 
ainda prever os desdobramentos – as celebridades aqui destacadas conti-
nuarão dando apoio e se manifestando a favor de Bolsonaro?  Como se 
dará a convivência entre elas e seus públicos no cenário das intervenções 
e diretrizes assumidas pelo novo governo? 

São perguntas que não podemos responder ainda, e que instigam 
a continuidade de nossas observações e o aprofundamento de nossas 
pesquisas. 
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Capítulo 12

Publicações dos fãs da Anitta 
sobre o caso #elenão: interações sociais 
na sociedade midiatizada 
Lívia Alessandra Campos Monteiro

1. Introdução

A campanha eleitoral brasileira de 2018, seguindo tendências contem-
porâneas mundiais, teve como alicerce a internet, especialmente as 
redes sociais. Estas foram indispensáveis não apenas para a propaganda 
eleitoral, agora regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
mas também como ambiência para debates públicos. Os usos da internet 
nas eleições envolveram ampla disseminação de notícias falsas, disparos 
em massa no WhatsApp, publicações de lives nas redes sociais, grupos 
de mobilização popular criados via Facebook, organização de manifes-
tações nacionais e hashtags se tornando os assuntos mais comentados 
nacionalmente no Twitter.

Entre as mobilizações populares instauradas na internet no período, 
nos interessam os debates públicos instituídos a respeito do posiciona-
mento de Anitta sobre a #elenão. O movimento #elenão se iniciou nas 
redes sociais em setembro de 2018, durante o período eleitoral, como 
um movimento oposicionista ao então candidato à presidência Jair 
Bolsonaro (PSL). O ideal da #elenão era afirmar que qualquer candi-
dato era aceito, exceto Bolsonaro. O #elenão foi organizado pelo fato 
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do candidato ser um político reconhecido por ameaçar a retirada de 
direitos de minorias como as mulheres, negros, comunidade LGBTQ+ e 
outras. Na ocasião, foram criados grupos no Facebook para articulação 
política daqueles contrários à proposta do candidato, como os grupos 
“Mulheres Unidas contra Bolsonaro” e “LGBT contra Bolsonaro”. A 
partir dos debates travados em redes sociais, foram organizadas mani-
festações nacionais em quase todas as capitais e várias outras cidades do 
país contra a eleição do candidato do PSL.

Depois da criação dos grupos para articulação política como 
“Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” e “LGBT contra Bolsonaro”, além 
da hashtag #elenão, milhares de brasileiros se juntaram a essa campanha 
virtual. Pessoas mostraram seu apoio à campanha #elenão nas redes 
sociais publicando frases, fotos, vídeos relacionados à campanha, 
compartilhando a #elenão, colocando o tema do #elenão na foto de 
perfil do Facebook. Neste contexto, temos exemplos de celebridades do 
mundo da música que também se posicionaram contra o candidato do 
PSL e a favor da campanha #elenão, como as cantoras pop Iza, Pabllo 
Vittar, Luísa Sonza; cantores da MPB como Rita Lee, Chico Buarque, 
Gilberto Gil; do axé como Daniela Mercury; e sertanejos como Marília 
Mendonça – que posteriormente foi hostilizada por declarar seu voto.  
Já em apoio a Bolsonaro, temos como exemplos a funkeira Tati Zaqui, e 
cantores sertanejos como Gusttavo Lima, Zezé de Camargo e a dupla Zé 
Neto e Cristiano. As manifestações de apoio a #elenão ganharam tanta 
visibilidade que até mesmo celebridades estrangeiras se posicionaram a 
favor da #elenão, como os cantores do pop Madonna, Cher, Dua Lipa, 
Nicole Scherzinger, o rockeiro Roger Waters, entre outros. Embora parte 
desse posicionamento tenha sido feito de forma voluntária, muitos fãs 
demandaram que as celebridades se posicionassem. Assim, campanhas 
que buscavam cobrar o posicionamento de celebridades passaram a 
circular na internet, na expectativa de que explicitassem a adesão ou 
não a #elenão. Entre as cobranças, destacamos o caso de Anitta. 

Anitta é, desde 2013, uma cantora carioca presente no cenário 
musical brasileiro, nos gêneros funk e pop. Em sua trajetória, a posição 
pública da artista busca evidenciá-la como ativista e promove uma 
relação com o empoderamento feminino. Ela se posicionou como femi-
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nista e também como parte da comunidade LGBTQ+. Em sua carreira, 
além do discurso do empoderamento feminino e de ter sido destaque 
da Parada LGBTQ+ de São Paulo em 2018, Anitta agiu na tentativa 
de incluir minorias, priorizando em seu grupo de dançarinos pessoas 
LGBTQ+, plus size e pessoas com deficiência. Por isso, os fãs de Anitta 
cobraram que ela se posicionasse, sugerindo que sua omissão se contra-
punha à posição política de seu público, bem como às práticas que ela 
dizia apoiar e promover.

Desde a criação da hashtag #elenão, no dia 12 de setembro de 
2018, até o dia em que Anitta adere à campanha #elenão, no dia 23 
de setembro de 2018 o público cobrou seu posicionamento explícito. 
Inicialmente, a artista preferiu não declarar aderência ou rechaço ao 
movimento #elenão, publicando várias vezes que não falaria sobre polí-
tica. Contudo, a pressão nas redes sociais se manteve e depois de 11 dias 
a cantora postou um vídeo se posicionando favoravelmente à campanha. 
As cobranças no Twitter alcançaram o topo de hashtags mais publicadas 
no Brasil naquele período, como #anittadiganãoaofascismo (que chegou 
ao 6º lugar nos trending topics brasileiros do dia 13 de setembro de 2018, 
em frente até mesmo da #elenão, que alcançou o 8º lugar no mesmo 
dia),  #anittaisoverparty (que chegou ao 17º lugar nos trending topics 
brasileiros do dia 19 de setembro de 2018) e #forçaanitta (alcançando o 
177º lugar no dia 19 de setembro de 2018), estendendo-se também ao 
Facebook, Instagram, além dos comentários feitos diretamente nas redes 
sociais da cantora. 

Esse tema é tratado na minha dissertação de mestrado, na qual se 
debate como o não posicionamento de Anitta sobre a #elenão suscita 
interações entre sujeitos na sociedade midiatizada e as estrutura, 
permitindo também problematizar a constituição das celebridades 
neste contexto. O objeto empírico são 24 mil publicações feitas com as 
hashtags envolvidas no debate no Twitter, Facebook e Instagram. A partir 
dessa pesquisa, neste artigo, discutimos como se deu o debate entre os 
fãs de Anitta com relação ao seu posicionamento diante da #elenão na 
campanha eleitoral de 2018. Para este texto, selecionamos as 20 publi-
cações mais curtidas, comentadas e compartilhadas que incluíam as 
hashtags relacionadas ao tema (#anittaisoverparty, #anittadiganãoaofas-
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cismo e #forçaanitta) do Facebook e Twitter, a partir da coleta de dados 
realizada com a Plataforma Stilingue, para realizarmos uma análise 
discursiva. Nessas publicações, identificamos as recorrências e criamos 
eixos de análise para identificar como ocorre a circulação do assunto nas 
redes sociais. 

2. Midiatização e circulação 

O potencial dialógico das tecnologias comunicacionais reordena 
como as pessoas se organizam socialmente. Vivemos remodelações 
interacionais, alterações nas práticas sociais e criação de novos regimes 
de discursividade. Essa nova ambiência é apresentada pelo conceito de 
midiatização, influenciando a cultura e a sociedade ao passo que vem se 
tornando o processo interacional de referência na sociedade (BRAGA, 
2007).

Antes da sociedade midiatizada se instaurar como uma ambiência, 
ela era explicada pelo conceito de sociedade dos meios. Nesta, a mídia 
era mediadora entre tecnologias comunicacionais e dinâmicas intera-
cionais. Fausto Neto (2008) diferencia a sociedade dos meios da socie-
dade em midiatização sugerindo que na primeira a mídia organizava o 
processo interacional e, na sociedade da midiatização, a cultura midiá-
tica seria a referência que estabelece esse mesmo processo (2008, p. 93). 
A mídia tomou um lugar central, criando novos regimes de discursivi-
dade, se estabelecendo como o ambiente das interações, criando novas 
formas de vida social. Para Fausto Neto, a cultura midiática é respon-
sável por construir realidades e mudar práticas sociais, de forma que 
“sua existência não se constitui fenômeno auxiliar, na medida em que as 
práticas sociais, os processos interacionais e a própria organização social 
se fazem tomando como referência o modo de existência dessa cultura, 
suas lógicas e operações” (FAUSTO NETO, 2008, p. 92). 

Para Braga (2006), a midiatização vem se constituindo no século 
atual como o processo interacional de referência na sociedade, como 
uma remodelação das interações e dos processos sociais. O autor faz 
questão, nesse sentido, de evidenciar que o processo da midiatização 
ainda está em construção. Justifica-se assim o uso do conceito como 
sociedade em processo de midiatização e não uma sociedade midiati-
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zada. Isso porque nossa sociedade ainda migra para essa ambiência em 
que a midiatização se torna central para a constituição dos processos 
sociais e divide a referência com outras formas, como a cultura escrita e 
oral. Braga evidencia que os motivos pelos quais não podemos afirmar 
que estamos numa sociedade midiatizada é pela transição que vivemos 
nessa ambiência, além da incompletude da midiatização, que concorre 
com outras formas de contato e interação. A transição mostra que as 
tecnologias são criadas de maneira contínua e sempre nos deparamos 
com apropriações distintas para as tecnologias interacionais. 

As possibilidades de contato com uma diversidade de produtos midi-
áticos oferecem variadas experiências culturais e sociais. Ao mesmo 
tempo, elas se tornam globais de maneira a se integrarem na sociedade, 
afetando as instituições com as quais convivemos. A essa experiência 
social midiatizada, Hjarvard (2014a) atribui duas características: a 
desterritorialização da experiência cultural e a reflexividade cultural. 
Ambas criam possibilidades de vivências distintas e compartilhadas 
pelos sujeitos em seu contato contínuo com a mídia, sendo que “[...] 
uma das principais consequências da midiatização da cultura e da socie-
dade está na construção de um mundo de experiências compartilhadas 
[...]” (HJARVARD, 2014a, p. 71). Essas experiências são continuamente 
construídas e reforçadas pela mídia. Isso significa que as instituições 
na sociedade em midiatização são mutuamente afetadas pelas imagens 
midiáticas que agora extrapolam as fronteiras do local, gerando identi-
ficações, criando tendências e ordenando determinadas aderências aos 
grupos sociais. Na midiatização, a interação é reordenada e afeta insti-
tuições culturais e sociais ao rearticular como a sociabilidade se apre-
senta. Essa sociabilidade, por sua vez, alinhada às instituições existentes, 
são desenvolvidas na sociedade em midiatização a partir daquilo que é 
conceituado como circuitos. Para Braga:

Seja para fazer de outro modo as mesmas coisas, seja para acionar 
processos antes não viáveis – ou nem sequer pensáveis –, todos os 
setores da sociedade são instalados, pela própria predominância da 
midiatização “como processo interacional de referência” (BRAGA, 
2007), a se articularem através de circuitos pouco habituais. A mi-
diatização geral da sociedade torna inevitável a continuidade entre 
processos mediáticos e outros processos interacionais de sociedade 
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– que se relacionam crescente e diversificadamente com as interações 
midiatizadas (BRAGA, 2012, p. 43-44).

Entre as características da midiatização, destaca-se como o processo 
comunicacional se dá em uma forma circular, que supera a lógica linear 
entre produção e recepção midiática. Novas formas interacionais se esta-
belecem fazendo com que tanto a mídia como os sujeitos sejam produ-
tores de sentido e, juntos, constituam valor e remodelem sentidos sobre 
o mundo. Essa circulação pode ser pensada, por exemplo, no âmbito das 
redes sociais, já que a troca comunicacional privilegia novas compreen-
sões dos mais diversos temas. A circulação tira os veículos midiáticos 
do patamar de únicos produtores de conhecimento; leitores, ouvintes 
e espectadores passam a disputar espaços para divulgar informações e 
manifestar opiniões.

Tomando a midiatização como processo interacional de referência, 
os campos sociais são articulados por meio de vários circuitos. Toda a 
sociedade se alia a uma série de circuitos que são acionados continua-
mente. A circulação permite que as referências mudem, sejam reapro-
priadas e orientem novas produções de sentido sobre o mundo, estru-
turando assim a sociedade, conforme trata Weschenfelder (2019), pois 
“nesta sociedade, as práticas empreendidas em produção e recepção 
são engendradas em contextos motivados tanto pelas tecnologias, na 
forma de meios, como pelas próprias práticas dos indivíduos, afetando 
e complexificando a organização social como um todo” (WESCHEN-
FELDER, 2019, p. 56). Para a autora, os processos sociais são constitu-
ídos pelos circuitos. Essa abordagem nos permite refletir a respeito dos 
circuitos nos quais as discussões sobre o posicionamento de Anitta na 
#elenão se dá, demandando que façamos uma reflexão da relação entre 
fãs e celebridade.

3. A relação entre fãs e celebridade

Entre as mudanças provocadas pela circulação na sociedade em 
processo de midiatização nos interessa pensar nas interações entre fãs 
e celebridades. Os célebres passaram a ser mais acessíveis por meio da 
internet e, especialmente em seus perfis nas redes sociais, observados 
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diariamente por fãs que buscam saber os últimos passos publicados. Se 
antes fãs enviavam cartas às celebridades que admiravam, hoje eles se 
direcionam a elas através das redes sociais, buscando a criação de um 
diálogo direto.

França e Simões (2014) nos conduzem a pensar nos valores iden-
tificados na pessoa célebre e que ao mesmo tempo orientam a vida 
cotidiana dos sujeitos. “[...] as celebridades se constituem como um 
referencial para os indivíduos, assim como estes se configuram como 
essenciais para a solidificação da imagem pública daquelas, em uma 
constante interlocução que marca a experiência na era da midiatização” 
(FRANÇA; SIMÕES, 2014, p. 179).

Nesse sentido, percebemos a figura da celebridade como uma repre-
sentação construída por diversos discursos de forma circular, tanto pela 
mídia, quanto pelos fãs e pela própria celebridade, sendo a imagem das 
celebridades edificada na composição desses diversos circuitos. Para 
França (2014), “as celebridades ostentam aquilo que uma determinada 
sociedade, num determinado tempo, valoriza” (FRANÇA, 2014, p. 25). 
Com isso, podemos refletir como as celebridades, na atualidade, devem 
ser analisadas considerando as relações sociais midiatizadas e levando 
em conta os padrões culturais vigentes a partir dos quais fãs criam 
sentido sobre as atuações dos célebres.

A discussão sobre padrões culturais que guiam a identificação dos 
fãs com celebridades é, contudo, instituída bem antes da proeminência 
das redes sociais e da sociedade midiatizada. Na década de 1960, Morin 
(2018) já refletia sobre a incidência das celebridades, identificadas pelo 
autor como olimpianos, na vida social dos sujeitos. Em sua perspectiva, 
a relação dos olimpianos com o público seria constituída pela identifi-
cação e projeção, já que por meio da identificação os sujeitos se envolve-
riam e consumiriam essas pessoas e, por meio da projeção, desejariam 
alcançar para si aspectos semelhantes aos da identidade dos olimpianos. 
Tendo em vista como a cultura penetra na vida dos indivíduos e cria 
imaginários comuns:

Podemos adiantar que uma cultura constitui um corpo complexo de 
normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua 
intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções. Essa pene-
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tração se efetua segundo trocas mentais de projeção e de identificação 
polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura como nas per-
sonalidades míticas ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, 
os heróis, os deuses) (MORIN, 2018, p. 5).

A vida prática dos sujeitos sempre levou em conta as construções 
culturais com as quais eles têm contato. Essas construções são oriundas 
de diversos âmbitos e repercutem de vários jeitos na vida das pessoas, 
caracterizando como elas vivenciam experiências no mundo e como a 
vida social e cotidiana é organizada. Os valores identificados numa cele-
bridade estão alinhados à identidade dos grupos que consomem a cele-
bridade como um produto. Podemos pensar assim a respeito das causas 
que as celebridades endossam na atualidade e porque o fazem, entrando 
assim no debate sobre celebridades nos ambientes políticos.

Wheeler (2014) caracteriza que celebridades politizadas se referem 
aos sujeitos célebres que exercem atos de endosso a determinadas causas. 
O autor argumenta que as mídias sociais reconfiguraram a natureza das 
intervenções das celebridades politizadas em assuntos de controvérsia 
internacional, pontuando que elas mais facilmente se engajam em causas 
filantrópicas e políticas de contextos distantes, buscando gerar menor 
controvérsia possível em seu público. É possível pensar nas implicações 
desses posicionamentos das celebridades, como os feedbacks de seus fãs, 
possíveis consequências comerciais ou até mesmo alinhamentos a certas 
ideologias que são subjetivamente definidos nessas situações. Assim, 
nas mídias sociais, tratamos os engajamentos públicos das celebridades 
como posturas estratégicas calculadas, atribuídas à constituição da 
imagem dessas celebridades ao redor de temas que vão de acordo com 
a imagem que querem construir a si mesmas e do relacionamento que 
querem instituir com seu público.

Nesse sentido, podemos refletir sobre o nicho de mercado que se 
constitui ao redor de grupos LGBTQ+ atualmente. Vemos marcas, 
produtos e celebridades que possuem tal grupo como consumidores em 
potencial, criando demandas de consumo especificamente para eles. Ao 
mesmo tempo, vemos a emergência de discussões dos consumidores 
LGBTQ+ sobre marcas que se apropriam dos valores da comunidade 
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LGBTQ+ como forma de lucrar nesse nicho, mas sem necessariamente 
se envolver com as causas em defesa dos direitos desses públicos. 

A discussão sobre pink money surge nesse contexto como uma crítica 
aos produtos caros e altamente segmentados que se inserem no mercado 
para consumo do público LGBTQ+ aparentando ter congruência com 
seus valores morais e pessoais, cujos valores se dissolvem facilmente 
evidenciando que tal abordagem é apenas uma estratégia mercadológica. 
É interessante pensar no que o consumo da celebridade representa aos 
seus fãs e, como sugere Lipovetsky, o consumo das celebridades garante 
aos sujeitos uma sensação de ter consciência sobre a própria identidade:

Manifestação da heteronomia dos seres, o culto das estrelas é para-
doxalmente trampolim de autonomização individual dos jovens. Ter 
um ídolo: maneira para eles de demonstrar, na ambiguidade, sua in-
dividualidade própria, maneira de chegar a uma forma de identidade 
subjetiva e de grupo (LIPOVETSKY, 2009, p. 187).

Neste artigo, se faz necessário pensar como esses fãs carregam valores 
que fazem com que admirem a celebridade. No caso analisado, identi-
ficamos o interesse e a demanda dos fãs para que Anitta se posicione e 
deixe explícita sua opinião sobre a #elenão nos ambientes digitais aos 
seguidores, fãs e mídia. Quando isso acontece, seus discursos sobre 
diversos assuntos são replicados e geram debates.

4. O caso Anitta em relação a #elenão e as publicações nas redes 
sociais sobre o tema

Quando a #elenão viralizou na internet, Anitta não manifestou sua 
opinião com relação ao movimento. No mesmo período, ela foi flagrada 
ao seguir uma usuária do Instagram que fazia referências a Bolsonaro 
em seu perfil, o que gerou descontentamento entre os fãs da cantora, 
que a acusaram de ter um discurso vazio sobre as questões LGBTQ+ e 
utilizar o pink money para se promover. Em uma dessas postagens, uma 
fã afirma: “Apoiar não é vestir uma roupa do arco íris e subir em um 
palco num evento pra se auto divulgar. Um país onde mais mata LGBT 
e onde mais se agride MULHER, você quer se manter na neutralidade? 
#AnittaIsOverParty https://t.co/ nG8WvfD9iy”. Como resposta a esta 
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acusação, no dia 19 de setembro de 2018, a cantora fez uma sequência de 
tweets sobre o assunto, que tiveram 21.131 retweets, 208.422.00 curtidas 
e 18,6 mil comentários e fez uma publicação em seu Instagram1, reite-
rando que não falaria sobre seu candidato à presidência. Essa postagem, 
que alcançou mais de 1 milhão de curtidas, teve desativada a opção de 
permitir comentários na publicação:

1. Disponíveis em: https://twitter.com/Anitta/status/1042468420418187265; ttps://
twitter.com/Anitta/status/1042468718910074880;https://twitter.com/Anitta/
status/1042468880491442176; https://twitter.com/Anitta/status/1042469322868895745; 
https://twitter.com/Anitta/status/1042470404143702016 e https://www.instagram.com/p/
Bn7G4dygQWV/ Acesso em: 16 Ago. 2019.

FIGURA 1: Tweets publicados por Anitta no dia 19 de setembro de 2019 sobre a 
cobrança por seu posicionamento em relação a #elenão

FONTE: Reprodução da autora
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No mesmo dia, a cantora publicou uma2série de Stories no Insta-
gram3 se referindo ao ocorrido e às ameaças recebidas como cyber-
bullying. No vídeo, Anitta diz: “[...] eu não quero dar a minha posição 
política. Não é porque eu sou uma artista e eu tenho uma vida pública 
que eu sou obrigada a dizer qual é o meu voto, e que eu devo receber 
ameaça e xingamentos por eu não falar publicamente sobre isso”. No dia 
seguinte, 20 de setembro, Anitta publicou no Facebook e Twitter4 um 
novo vídeo falando que não queria seu nome atrelado ao jogo político 

2. Transcrição da publicação de Anitta: “Essa sou eu. Eu sou contra a violência, contra 
a discriminação de qualquer espécie. Sou contra o ódio e a intolerância. Sou a favor da 
igualdade de gênero, contra a homofobia e o racismo. Defendo a liberdade do outro de 
decidir o que fazer com seu corpo. Através da minha arte tento contribuir com o que posso 
para vivermos num mundo melhor e mais igualitário. Anos de trabalho na minha carreira 
de cantora em que apoiei de diversas maneiras as ideias que acredito não vão ser apagados 
por não querer me envolver com política, pelo menos não para mim. Eu sou brasileira e 
quero que nosso país melhore assim como cada um de vocês. Eu nasci pobre e com muito 
esforço tenho conquistado meu caminho. Sofri por ser funkeira, favelada e ainda sofro por 
ser mulher. Eu não queria sofrer ainda mais com tanto ódio e ataques. Vivemos tempos 
difíceis e é esse o meu desejo. Qualquer coisa diferente do que citei acima não tem meu 
apoio, obviamente. Respeitem o próximo e suas decisões. Isso sim vai ajudar a sermos uma 
sociedade tolerante. Nós somos esse país”.

3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j5EiOjpBUWY Acesso em: 16 Ago. 
2019.

4. Disponíveis em: https://www.facebook.com/AnittaOficial/videos/277254042888186/; 
https://twitter.com/Anitta/status/1042869868616470529 Acesso em: 16 Ago. 2019

FIGURA 2:  Publucação de Anitta no Instagram no dia 19 de setembro de 20192
FONTE: Reprodução da autora.
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e, mesmo assim, as cobranças continuaram. A declaração gerou grande 
reverberação nas redes sociais e na imprensa digital, tanto daqueles que 
julgavam que ela foi omissa quanto dos apoiadores de Bolsonaro que 
afirmaram não terem gostado do posicionamento de Anitta; e ainda de 
seus fãs que continuaram cobrando um posicionamento explícito. Por 
fim, no dia 23 de setembro, a cantora voltou a publicar, desta vez em 
seu feed do Instagram, Facebook e Twitter5, um vídeo se posicionando a 
favor da #elenão6. 

Fizemos, por meio da ferramenta Stilingue7, uma coleta de todas as 
publicações no Facebook, comentários no Facebook, tweets e publica-
ções no Instagram que durante o período da #elenão com as seguintes 
hashtags: #anittadiganãoaofacismo, #anittaisoverparty, #forçaanitta, 
#anittanão. Essa ferramenta foi escolhida, pois foi a única disponível 
que realizava o corte necessário. A coleta foi feita em novembro de 2018 
para o desenvolvimento da dissertação de mestrado. Esse material gerou 
um banco de dados com mais de 24 mil publicações e, para essa análise, 
selecionamos as 20 que tiveram mais interações, somando curtidas, 
comentários e compartilhamentos. Para dar uma média da relevância e 
visibilidade destas postagens, a publicação número 1 teve 22.278 intera-
ções e a 20, a que teve menos interações no corpus, teve 7.219 interações.

A definição de que 20 publicações seriam analisadas neste artigo foi 
feita levando em conta que a ferramenta utilizada coleta e categoriza em 

5. Disponíveis em: https://www.instagram.com/p/BoFTGrCAPz0/; https://
www.facebook.com/watch/?v=1752172871571381 e https://twitter.com/Anitta/
status/1043971233472290817 Acesso em: 16 Ago. 2019.

6. Transcrição do vídeo: “Oi gente! Olha, eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar 
o movimento da #elenão. Eu quero aproveitar essa oportunidade pra deixar claro pra 
vocês de uma vez por todas, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro. 
Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a #, eu só quis 
dizer pra vocês que além de se posicionar com hashtag a gente pode fazer durante a nossa 
vida, são os nossos dias também, as nossas atitudes que mostram a nossa luta contra o 
preconceito, contra o racismo, o machismo, a homofobia, a nossa luta pelas minorias… 
Bom, então como eu sou a favor da democracia, eu apoio sim o uso da #elenão e quero 
desafiar pra essa campanha Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Preta Gil”.

7. Uma startup brasileira, criada em Ouro Preto, que possui uma ferramenta para gerar 
dados estratégicos sobre comportamentos online de usuários da internet. Através de sua 
ferramenta Radar Stilingue, é possível fazer o monitoramento de termos e hashtags através 
de filtros como intervalo de datas, filtro textual, canais e mais. 
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um de seus relatórios iniciais as publicações com mais interações. Assim, 
a escolha dessa amostra foi feita inicialmente tendo em vista a disponi-
bilidade dos dados tratados para essa análise. Fizemos um quadro para 
facilitar a leitura dos comentários. É importante destacar que os links 
inseridos nas publicações do Twitter são relevantes para a compreensão 
do sentido total do discurso. A publicação 10, por exemplo, que traz 
uma foto da cantora pop nascida em Barbados, Rihanna, passando ao 
lado de Anitta sem cumprimentá-la, construindo sentidos sobre a frase 
que oferece referências complementares para o público, que não se 
limita apenas ao conteúdo textual. O mesmo ocorre na publicação 17, 
que apresenta um print screen de um comentário feito sobre a cantora 
que diz: “ A gente sabe a marca do seu celular, das suas roupas e sapatos, 
os nomes das lojas em que você compra, as companhias aéreas em que 
você voa, dos hotéis em que você se hospeda, etc. Mas aí seu voto tem 
que ser secreto né? Engraçado usar a sua imagem pública só o (sic) que 
convém”. Também identificamos que a publicação 8 não foi analisada já 
que o link que segue o tweet não estava mais disponível, comprometendo 
a compreensão do sentido da frase. Assim, a postagem 8 é excluída por 
não termos o material todo e a compreensão que pudemos tirar dela é 
apenas que ela cita uma das falas de Anitta sobre a #elenão.

Publicações selecionadas para análise oriundas do Facebook, 
Twitter e Instagram

Ordem Canal Identificação Conteúdo
1 Twitter Victerrz A verdade é que a Anitta NUNCA apoio 

o movimento LGBT+ ou o movimento 
Feminista, ela só começou com esses 
discursos empoderadores depois que a Pitty 
humilhou ela. #AnittaIsOverParty https://t.
co/wkC5Yh3lhQ

2 Twitter bchartsnet O dedo cai se postar posicionamento 
contra um candidato que ameaça a grande 
parte do publico né? Mas quando é pra 
defender Nego do Borel e Jojo Todynho 
ou jogar indiretas é 2 horas de stories 
#AnittaIsOverParty
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3 Twitter delucca Sobre o episódio #AnittaIsOverParty, eu 
uso o conhecimento de Desmond Tutu, 
bispo anglicano sul-africano opositor ao 
apartheid: Se você é neutro em situações de 
injustiça, você escolhe o lado do opressor .

4 Twitter MarceloJo_se Iza foi convidada para nova campanha 
da Riachuelo, mas recusou o convite 
devido a empresa apoiar o candidato a 
presidência Bolsonaro. A Riachuelo disse 
a cantora: Nossa, vai querer perder 400k? 
E Iza respondeu: Perco agora, mas, ganho 
no futuro #AnittaIsOverParty https://t.
co/1f8n5alI0C

5 Twitter AnaPaulaVolei Meu voto, minhas regras. Contanto que vc 
declare seu voto e vote no meu candidato. 
#ForçaAnitta ??

6 Facebook MBL- Em tese o feminismo devia comemorar o 
voto livre feminino, né? Hoje chegou o dia 
em que o feminismo persegue uma cantora 
por escolher não declarar seu voto. Ué? 
#ForçaAnitta

7 Twitter odiodobem2 Não importa quem a Anitta vota ou deixa 
de votar ou se vc gosta dela ou não, o 
que importa é que estamos vivendo uma 
verdadeira caça às bruxas com qualquer 
artista que não queira se posicionar contra 
Bolsonaro. #ForçaAnitta

8 Twitter bchartsnet Eu sou cantora e não sou obrigada a me 
posicionar #AnittaIsOverParty https://t.co/
kzZKis6FXO

9 Twitter keepvalquing Anitta: eu tô me sentindo muito 
desrespeitada nesse momento por eu 
não poder exercer um direito que é meu 
Bom, @anitta, nós LGBTQ+ nos sentimos 
desrespeitados todos os dias por não 
podermos exercer um direito que é nosso: o 
de existir. #AnittaIsOverParty

10 Twitter pedrotrl Rihanna estava certa esse tempo 
todo #AnittaIsOverParty https://t.co/
A2BkZY10lf

11 Twitter MBLivre .@Anitta sendo criticada pela turma anti-
bolsonaro porque seguia um perfil que 
declarou voto nele. A própria Anitta não 
declarou voto em ninguém. Não é essa a 
turma que prega liberdade e comemora o 
direito a voto das mulheres? #ForçaAnitta
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12 Twitter cor0te Criaram uma tag pra linchar virtualmente a 
Anitta pq ela cometeu o CRIME de exercer 
o direito ao voto secreto. Ela tá quase tendo 
que pedir perdão por não cortar relações 
com parentes e amigos que apoiam o 
Bolsonaro. Vamos subir a #ForçaAnitta 
em apoio a essa guerreira!! https://t.co/
e14bc7O3vx

13 Twitter DOMJU4N Apoiar não é vestir uma roupa do arco íris 
e subir em um palco num evento pra se 
auto-divulgar. Um país onde mais mata 
LGBT e onde mais se agride MULHER, 
você quer se manter na neutralidade? 
#AnittaIsOverParty https://t.co/
nG8WvfD9iy

14 Twitter cor0te Ler os absurdos ditos por pessoas 
intolerantes nessa hashtag 
#AnittaIsOverParty que criaram pra me 
perseguir foi a gota d água. Querem saber 
o meu posicionamento? Ok. Dia 7 é 17. 
Bolsonaro, com amor e com coragem! 
Agradeço também o carinho de todos na 
hashtag #ForçaAnitta ❤️

15 Twitter hmcpedro _Eu amo vcs judeus!!!! _E vc é contra 
votar no Hitler?! _Gente, voto é secreto! 
#AnittaIsOverParty

16 Twitter pauloap Absurdo o que tão fazendo com a Anitta 
estão linchando a menina, que SEMPRE 
deu muita visibilidade à causa LGBT, 
porque ela se recusa a declarar seu 
candidato e a repudiar o Bolsonaro ISSO 
SIM É FASCISMO #ForçaAnitta https://t.
co/rSYxnMblQj

17 Twitter gui_ita O comentário mais sensato até o momento! 
#AnittaIsOverParty https://t.co/la7phSzhSJ

18 Twitter Twitter a anitta sempre foi essa pessoa, sempre teve 
um pensamento machista, sempre fez as 
minorias de brinquedo, não sei pq vcs estão 
assustados #AnittaIsOverParty https://t.co/
RlUHuLYxP2

19 Twitter bilhetinhododia Alguém avisa a Honório Gurgel que não 
queremos que ela vista a bandeira LGBT 
apenas quando lhe convém. Nós esperamos 
que, como artista e pessoa, você vista a 
bandeira para ser a favor da existência 
LGBT em um dos países que mais mata por 
preconceito no mundo. #AnittaIsOverParty 
https://t.co/R3RGDVKKtz
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20 Twitter flawlesselenx Todos eles erguem a bandeira LGBTQI 
e se posicionaram contra a praga do 
Trump durante a eleições americanas 
porque entendem que lutar por uma 
causa é mais do que levantar bandeira. 
#AnittaIsOverParty RIP Anitta. https://t.co/
PNn2j41lk5

TABELA 1: Publicações selecionadas para análise oriundas do Facebook, Twitter e 
Instagram. FONTE: Elaborado pela autora.

Para o tratamento desse material, inicialmente identificamos as publi-
cações em duas grandes categorias: aquelas que criticam a cobrança ou 
defendem o direito da cantora não se posicionar (5, 6, 7, 11, 12, 14 e 16) 
e aquelas que cobram a cantora pelo posicionamento ou a criticam por 
não se posicionar (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20).

No segundo momento, identificamos recorrências presentes nas 
publicações. A partir das recorrências, pude criar quatro eixos que trou-
xeram alguns indicadores sobre o material analisado:

4.1. Publicações que comparam o caso a situações de violência 
e ódio no mundo (3 e 15): 

Essas publicações utilizam figuras de linguagem como ironia e metá-
fora para dar visibilidade ao caso. Salientamos que as dimensões trazidas 
nas publicações (apartheid e nazismo) são extremamente violentas 
e se referem a situações históricas em que os direitos humanos foram 
desconsiderados. A publicação 3, “Sobre o episódio #AnittaIsOverParty, 
eu uso o conhecimento de Desmond Tutu, bispo anglicano sul-africano 
opositor ao apartheid: Se você é neutro em situações de injustiça, você 
escolhe o lado do opressor” se refere ao apartheid e utiliza uma citação 
daquele contexto africano para falar sobre neutralidade de forma que o 
apartheid africano é apresentado como exemplo de situação opressiva. 
Já a publicação 15, que cita os judeus, é feita com ironia de forma a 
substituir as minorias ameaçadas pelo candidato Bolsonaro e as falas de 
Anitta nas quais ela dizia que seu voto era secreto.
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4.2. Publicações que citam ou comparam Anitta a outras 
celebridades (1, 2, 4, 10 e 20):  

Nesse eixo identificamos três tipos de citações a outras celebridades. 
O primeiro é quando as publicações remetem a acontecimentos ligados 
à Anitta, como a publicação 1, sobre o programa Altas Horas em 2014 
com a cantora Pitty – no qual Anitta fez uma declaração controversa 
sobre feminismo8 – ou a situação na qual ela foi ignorada por Rihanna 
em 2014 quando esta desembarcou no Brasil. O segundo tipo de uso da 
referência a outras celebridades fala das vezes em que Anitta se posi-
cionou, como a publicação 2 que exemplifica quando ela defendeu seus 
colegas também cantores Nego do Borel de uma situação transfóbica 
e Jojo Todynho sobre suas falas que geraram críticas dos fãs, ocasiões 
nas quais Anitta fez questão de publicar stories no Instagram para se 
posicionar. O terceiro tipo de referência a outras celebridades é citando 
famosos que se posicionaram politicamente. Nacionalmente, temos o 
exemplo da cantora Iza, na publicação 4.

4.3. Publicações que citam grupos sociais (feminismo, LGBTQ+, 
minorias) (1, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19 e 20): 

Presente em quase metade das publicações, esse eixo é de grande rele-
vância e se refere tanto àqueles que criticam a cobrança quanto aqueles 
que cobram a cantora. As publicações presentes nesse eixo de análise 
se apresentam de duas formas. Na primeira, as publicações se referem 
a membros que aparentam ser dos grupos sociais, afirmando estarem 
decepcionados, como as publicações 1, 9, 13, 18, 19 e 20, e dizendo que 
Anitta não luta verdadeiramente pelas minorias, como “a anitta sempre 
foi essa pessoa, sempre teve um pensamento machista, sempre fez as 
minorias de brinquedo, não sei pq vcs estão assustados”, indicando que 
seu discurso é incoerente e que ela só se posiciona quando convém. 
Tais postagens evidenciam também que a candidatura do Bolsonaro é 
uma ameaça ao direito de existir dos grupos minoritários: “Anitta: eu 

8. Em 2014, ambas as cantoras participaram do programa Altas Horas, na Rede Globo e 
discordaram num debate sobre liberdade sexual feminina, no qual Anitta foi considerada 
machista pelo público.



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS278

tô me sentindo muito desrespeitada nesse momento por eu não poder 
exercer um direito que é meu Bom, @anitta, nós LGBTQ+ nos sentimos 
desrespeitados todos os dias por não podermos exercer um direito que 
é nosso: o de existir”.

A segunda forma na qual esse padrão se apresenta é através daquelas 
publicações que criticam os fãs LGBTQ+ e feministas por cobrarem o 
posicionamento de Anitta, acusando-os de “fascismos”, como a publi-
cação 16 “Absurdo o que tão fazendo com a Anitta estão linchando a 
menina, que SEMPRE deu muita visibilidade à causa LGBT, porque 
ela se recusa a declarar seu candidato e a repudiar o Bolsonaro ISSO 
SIM É FASCISMO”, fazendo referência às críticas à Bolsonaro, que foi 
acusado de fascismo por defender ações de silenciamento e opressão às 
mulheres, LGBTQI+, população indígena, entre outros. Anitta recebeu 
apoio também daqueles que afirmam que feministas não poderiam 
julgar o voto de outra mulher, afinal a luta destas seria pelo direito ao 
voto, como a publicação 11: “@Anitta sendo criticada pela turma anti-
-bolsonaro porque seguia um perfil que declarou voto nele. A própria 
Anitta não declarou voto em ninguém. Não é essa a turma que prega 
liberdade e comemora o direito a voto das mulheres?”

4.4. Publicações que citam Bolsonaro (2, 4, 7, 11, 12, 14, 16): 

A maioria das publicações que citam Bolsonaro está presente na 
#ForçaAnitta e identificada entre aquela categoria de publicações que 
defende a posição da artista, daqueles que criticam a cobrança por um 
posicionamento da cantora, de modo que que boa parte dessas publica-
ções falam também dela ter direito ao voto secreto, como a publicação 7: 
“Não importa quem a Anitta vota ou deixa de votar ou se vc gosta dela 
ou não, o que importa é que estamos vivendo uma verdadeira caça às 
bruxas com qualquer artista que não queira se posicionar contra Bolso-
naro.”

Considerando as categorias identificadas acima, podemos sintetizar 
que a ambiência midiatizada possibilita a instauração dos diálogos anali-
sados. As remodelações interacionais e os regimes de discursividade 
prevalecentes nas redes sociais permitem essa reverberação das hashtags 
#anittaisoverparty, #anittadiganãoaofacismo, #forçaanitta com distintos 
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pontos de vista e acionamentos.  A conversação nas redes sociais, ligada 
pelas hashtags no contexto das eleições presidenciais de 2018, interliga 
apoiadores, detratores, fãs e sujeitos que se mobilizam sobre a trajetória 
de Anitta para discutirem entre si e indiretamente com a própria cele-
bridade. Esses circuitos remodelam opiniões e imagens da celebridade, 
bem como sua imagem ao longo da conversação. 

É também por meio da circulação que a própria imagem de Anitta 
se consolida em múltiplos sentidos. A trajetória da artista, indo além 
da #elenão, é marcada na sociedade midiatizada pela dinamicidade das 
conversações e dos circuitos que constantemente se chocam e interagem, 
como o episódio com a cantora Pitty no programa Altas Horas em 2014, 
ou como foi cobrada por se posicionar após o assassinato da vereadora 
do Rio de Janeiro Marielle Franco. Podemos pensar na tentativa de 
Anitta de se colocar como uma celebridade politizada mas, contraria-
mente ao esperado, se furta ao posicionamento nas eleições presiden-
ciais. Essa tentativa inicial fez com que a conversação reverberasse ainda 
mais. Além disso, o processo de circulação fez com que as adesões e 
os valores atrelados à sua trajetória dessem visibilidade aos argumentos 
dos apoiadores e detratores, mesmo que inicialmente a celebridade não 
tenha declarado explicitamente.

O processo comunicacional circular faz com que sejam produzidos 
constantemente sentidos distintos a respeito de Anitta, de forma que 
não haja coesão naquilo que a caracteriza como celebridade, nos valores 
que ela exprime e são observados pelo público. Por meio do conflito 
iminente da circulação sua imagem é constituída e tensionada. A circu-
lação conta também com o acionamento de referências de outras situa-
ções, reapropriando sentidos para a expressão de opiniões concernentes 
ao caso.  Na relação com os meios, tendo em vista seus valores pessoais 
e suas experiências anteriores, os sujeitos criam sentido sobre a cantora. 
O mundo de referências compartilhadas entre os sujeitos possibilita 
diferentes maneiras de se relacionar a hashtag #elenão e a trajetória de 
Anitta. O diálogo nas redes sociais sobre o posicionamento de Anitta se 
estabelece então a partir das diferentes sociabilidades dos participantes 
da conversação. 



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS280

5. Considerações finais

Vemos duas questões mais fortemente evidenciadas nas publicações 
dos fãs sobre posicionamento de Anitta: a ambiguidade entre apresentar 
seu voto ou se posicionar frente a #elenão. O que se destaca nas publi-
cações analisadas não é a #elenão em si, mais do que declarar ou não 
o voto, o importante para os fãs era a coerência entre seu papel como 
artista e seu posicionamento político. Esse interesse dos fãs pode ter sido 
suscitado na relação circular do próprio foco pela intimidade da celebri-
dade. Salientamos que há diferença entre as publicações que pediram 
diretamente o posicionamento do voto daquelas que queriam que ela 
apenas se posicionasse frente à campanha #elenão. 

Algumas publicações direcionaram sua fala aos grupos sociais que 
seriam opressores e outros identificaram Anitta como opressora por 
não se posicionar. Isso demonstra como o processo de midiatização 
possibilita que os diferentes grupos sociais possuam experiências cultu-
rais distintas gerando embates a partir dos diversos pontos de vista, de 
forma que parte deles apoie e outra critique uma mesma ação. Assim, 
o debate público entre Anitta e seus fãs e dos fãs entre si é constituído 
por julgamentos que dizem das experiências sociais desses sujeitos que 
participam da conversação. 

No que diz respeito à retomada dos grupos sociais em boa parte das 
publicações, especialmente LGBTQ+ e feminista, destacamos o inte-
resse construído ao redor das celebridades a partir da lógica de projeção 
e identificação. Além disso, podemos pensar que há visões comuns entre 
os sujeitos que participam dessa conversação ao relacionar os valores da 
celebridade a esses grupos sociais. Aqueles que se identificam dentro 
desses grupos reclamam do não posicionamento inicial, pois ao mesmo 
tempo em que se identificam com a identidade da celebridade admi-
rada, têm também uma quebra de expectativa perante a omissão inicial 
de Anitta em relação a #elenão. As pessoas oriundas desses grupos 
sociais identificam em Anitta uma celebridade politizada, carregada de 
valores que dizem diretamente de sua identidade. A construção cultural 
da celebridade então é projetada nas identidades de grupos. Para eles, 
tendo em vista os valores identificados pelo público LGBTQ+ de Anitta 
e pelos valores concomitantes apresentados por ela em sua carreira, não 
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seria coerente que a cantora não se posicionasse explicitamente contra 
o candidato Bolsonaro. Temos aí a quebra da relação entre valores cons-
tituídos pela cantora em suas adesões e o questionamento das publi-
cações que consideram que ela esteja apenas usando o pink money e 
seu nicho LGBTQ+ de forma vazia, fazendo o público sentir decepção, 
motivando-o a criticá-la e julgá-la.

De maneira geral, as publicações analisadas nos mostram como os 
novos regimes de discursividade característicos da sociedade midia-
tizada permitem a construção de novos conflitos entre as distintas 
percepções de realidade, propondo o julgamento coletivo de falas e 
agrupando sujeitos em grandes conversas independente da distância 
ou de concordância entre os pontos de vista. É bastante importante 
destacar a questão da visibilidade, já que a adesão das celebridades à 
política não é nova, mas atualmente temos novos contextos de reper-
cussão e interação. Vemos assim que a remodelação das interações na 
midiatização faz com que o posicionamento de Anitta perante a #elenão 
ecoe de formas imprevistas e inexistentes em outros contextos. 

No passado, embora o voto de uma celebridade também fosse de 
interesse do público, o embate sobre seu posicionamento, seus valores, 
o “certo” ou “errado” de suas ações era feito em espaços mediados pelos 
meios de comunicação, que eram também os espaços de manifestação e 
adesão. Assim, na sociedade contemporânea constatamos a interferência 
direta e instantânea do público em tudo aquilo que diz respeito à cele-
bridade, tanto na vida pública quanto privada. Se as imagens das cele-
bridades atualmente se constituem na composição de diversos circuitos, 
podemos pensar que a imagem construída por Anitta nestes circuitos é 
constituída de diversas vertentes que se chocam, não havendo coesão no 
entendimento e construção representacional de sua figura pública.
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Capítulo 13

Jornalismo e colecionismo:  
elos para pensar memórias 
e valores editoriais
Frederico de Mello Brandão Tavares

1. Introdução

Reconhecer o tempo como constituinte de processos sociais e midi-
áticos, mais que contextualizar sobre esses processos, pode nos levar a 
perguntas sobre o protagonismo que o tempo assume em nosso coti-
diano e, consequentemente, quais disputas e negociações se colocam nas 
distintas apropriações que dele se faz. Com isso, dá-se a ver, também, as 
determinações presentes em suas próprias caraterísticas e manifestações 
(culturais, materiais, históricas etc.) e aquilo de uma costura, pela expe-
riência subjetiva, que o envolve.  No ensaio que aqui se apresenta, inte-
ressa-nos problematizar, como pano de fundo, uma “potência material” 
que permeia publicações jornalísticas, a saber: revistas de circulação 
geral ou segmentada, cujas edições apontam para o mote de “edições 
históricas”, “edições especiais”, “edições de colecionador”. 
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FIGURA 1: Capa Revista Rolling Stones – Ed. Outubro de 2011.
Special Issue – Atentado Torres Gêmeas NY

FONTE: Reprodução da Internet 

FIGURA 2: Capa Revista Rolling Stones – Ed. Maio de 2006
Special Collector’s Edition - Nº 1000
FONTE: Reprodução da Internet
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As duas capas da cinquentenária revista estadunidense Rolling Stones 
estampam dois momentos que explicitam essa relação entre edições 
extraordinárias e temporalidade. A primeira (Figura 01) refere-se a um 
acontecimento “histórico”, o chamado “atentado de 11 de setembro” 
ou “atentado às ‘Torres Gêmeas’” ocorrido em Nova York (EUA), em 
2001, e nomeia-se como “edição especial”. A segunda (Figura 02) trata-
-se da capa da milésima edição da revista, publicada em 2006, quase 
40 anos depois de seu lançamento, em 1967. Sua capa circulou com 
recurso holográfico e tridimensional, fazendo alusão ao icônico álbum 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Na imagem, estavam 
agrupadas distintas gerações de cantores(as), músicos e personagens 
públicos (atletas, presidentes, protagonistas de desenhos animados, 
atrizes, atores etc.) que estamparam outras capas da revista ao longo 
das mil edições de existência até aquele momento. A especialidade da 
edição está sintetizada bem no cabeçalho da capa: “Edição Especial de 
Colecionador”.

As duas edições afirmam sua particularidade sobre um todo e reúnem 
tanto uma marca de objeto singular – “especial” ou “de colecionador”, 
portanto, únicas em sua natureza – e convocam uma interação – lidam 
com uma memória (remetem a um todo mais amplo) e, ao mesmo tempo, 
com um sentimento de posse (devem compor uma coleção, aquela da 
qual todo o público e cada leitor ao mesmo tempo são proprietários). 
Ambas as edições explicitam uma diferença e permitem o reconheci-
mento de uma irrupção em um duplo fluxo: 1) o da passagem temporal 
em si, para a qual se volta uma cobertura (seja ela de eventos, seja de 
temas)1, e 2) o do histórico das próprias publicações, que identifica a 
existência de uma sequência periódica de circulação e que toma tais 
edições extraordinárias como uma emergência nessa duração, fazendo 
delas um acontecimento.

Propomos pensar a respeito das lógicas materiais que envolvem a 
composição desses periódicos, produzidos para um público colecio-
nador de revistas (ou para aquele que, ao adquiri-los, assume/aceita 

1. São inúmeros os estudos que apontam a relação do jornalismo como o tempo. Numa 
abordagem que se aproxima à nossa, para citar alguns exemplos, podemos apontar: Berger 
(2015), Casadei (2012) e Matheus (2011). 
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essa condição). Também nos perguntamos como a publicação dessas 
edições, somada às características (gráficas, temáticas, textuais) desses 
periódicos e seus conteúdos (de caráter “histórico”), permite refletir 
acerca de processos de constituição de memória a partir do fazer jorna-
lístico (com atenção aos modos como as revistas são elaboradas direta 
e indiretamente como arquivo), de lógicas de editoração, bem como a 
respeito daquilo que as tangencia como objetos colecionáveis2.

Walter Benjamin (1987) associa o ato de colecionar com uma “paixão 
que confina o caos”, um “caos de lembranças”. Ao refletir poeticamente 
sobre sua “empacotada biblioteca de livros”, no clássico texto “Desempa-
cotando minha biblioteca: um discurso sobre o colecionador”, o filósofo 
pergunta: “o que é a posse senão uma desordem na qual o hábito se 
acomodou de tal modo que ela só pode aparecer como se fosse ordem?” 
(p. 228)3. É entre o caos e a ordenação que a figura do colecionador – e 
consequentemente da coleção – manifesta sua natureza dialética entre a 
ordem e a desordem. Algo não muito diferente do que imagina Umberto 
Eco (2010) em seu livro A Vertigem das Listas, no qual associa o escudo 
de Aquiles em a Ilíada a uma forma finita de representação do mundo, 
onde cabem todas as histórias, em contraponto às listas, como forma 
infinita de enumeração das coisas do mundo, que nos submete a uma 
vertigem constante, um “sentimento subjetivo de algo que nos supera, é 
um estado emocional, um infinito potencial; [...] um infinito atual, feito 
de objetos talvez numeráveis, mas que nós não conseguimos numerar 
– e tememos que sua numeração (e enumeração) não termine nunca” 
(ECO, 2010, p. 15, grifos nossos).

2. As principais ideias deste capítulo são desdobramentos do Projeto de Pós-Doutorado 
“Identidades colecionáveis: lógicas de arquivo na confecção e atualização jornalísticas de 
uma dupla memória editorial” realizado (2019-2020) junto à Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina), além de desenvolverem questões de outros dois projetos de pesquisa 
desenvolvidos em anos anteriores (TAVARES, 2017; 2018), com fomento da UFOP a partir 
de bolsas de Iniciação Científica Interinstitucionais do CNPq e da Fapemig.

3. “[Walter] Benjamin reflete sobre a ação de colecionar, cada livro o leva a rememorar a 
história de sua aquisição, a excitação do ato de adquirir própria da atmosfera dos leilões, e, 
principalmente, a tensão entre a ordem e a desordem que atravessa o colecionador em seu 
incessante impulso de catalogar e finalizar sua biblioteca, seja a partir de sua organização, 
ou pela aquisição de um novo item que a atualize” (AMARAL, 2019, p. 35).
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Von Krüger (2014), ao pensar sobre o gesto colecionista presente nas 
reflexões de Benjamin (1987) e a característica “limiar” da dimensão 
dialética que habita o colecionismo, aponta os objetos do colecionador: 

é passível de assimilação a ideia de que o exemplar, quando chega às 
mãos do colecionador, tenha encontrado seu destino primeiro, mas 
que a busca pelo seu destino final (como sua posição numa utópica 
ordem da biblioteca) seja infrutífera por ser esse lugar inexistente, ou 
inalcançável. Ressalte-se, portanto – e segundo essa perspectiva –, a 
coerência que há em analisar a coleção como um fenômeno de limiar, 
de não pertencimento, de transição (VON KRÜGER, 2014, p. 74).

Assim, há na coleção, por um lado, a incompletude da reunião, o 
conjunto de objetos e sua inescapável transitoriedade e também uma 
dimensão do objeto em si, que antecede a relação com os demais objetos 
colecionados e que ao mesmo tempo faz dele um artefato de desejo, 
carregado de um fetiche. Por isso, toda coleção entrega consigo uma 
razão, um motivo do colecionador por tê-la. Este sujeito, em seu gesto, 
enxerga nas unidades que são o objeto, fragmentos de algo maior. “Por 
entre os objetos de seu colecionar, o sujeito estabelece um critério que 
explica tal reunião” (VON KRÜGER, 2014, p. 77).

No caso de edições especiais de revistas tem-se tanto o apelo ao signi-
ficado específico daquela edição quanto o que ela significa no todo de 
uma unidade histórica, de uma serialidade. No entanto, mais que isso, os 
temas e conteúdos das edições, associados à “novidade” de suas dispo-
sições – aquilo que a edição traz e inaugura de singular em tal objeto, 
sendo este um constante porvir no fazer jornalístico e na existência de 
um periódico – permitem pensar o significado destes objetos. Além 
disso, lançam bases de investigação sobre como tais significados podem 
ser tensionados ao jornalismo que ali se faz, promovendo um tipo de 
circulação comunicativa específica, na qual se dá uma relação com o 
tempo e a partir da qual se indicam atualizações e validações sobre este 
mesmo tempo e sobre quem, neste caso, lida com ele: o jornalismo.

Tomado esse contexto, o presente capítulo está focado no tensiona-
mento entre jornalismo e colecionismo, refletindo aspectos dessa relação, 
problematizando outras formas de interpretar a identidade editorial de 
produtos jornalísticos impressos, além de inseri-los numa visada que 
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permite pensar o jornalismo como expoente de uma cultura material. 
Nesse viés, considerando a natureza dos objetos cotidianos e a maneira 
como entre eles se pode pensar conexões e narrativas, ensaiamos uma 
discussão que toma edições especiais de revistas impressas como hori-
zonte empírico e como horizonte para uma compreensão de processos 
de organização, duração e valoração no contexto editorial, tendo o 
tempo e as temporalidades como elo entre objetos e como eixo analítico 
possível.

2. Identidade editorial e cultura material

A identidade editorial de periódicos jornalísticos – e de outras natu-
rezas – está relacionada não apenas a aspectos materiais (texto, imagem, 
suporte), mercadológicos e ideológicos. Uma identidade editorial é atra-
vessada pelo tempo e se constitui em uma “duração” processual, cujo 
significado traduz-se numa ambiência de agentes e circunstâncias. A 
longevidade desses produtos e suas dinâmicas, seja qual for a sua perio-
dicidade (uma única edição, edições sequenciais ou intermitentes, no 
caso de veículos impressos, por exemplo), pode-se depreender princi-
palmente por dois aspectos centrais interligados: 1) tais produtos estão 
à mercê de rupturas e continuidades no tempo (sendo eles mesmos 
também agentes institucionais e sociais); e, justamente por tal lógica, 
2) não possuem (apenas) uma cronologia linear; são, na verdade, cons-
tituídos por tensionamentos temporais de distintas naturezas e que 
oferecem leituras plurais sobre temas e acontecimentos.

Nesse sentido, olhar para o espectro temporal de publicações peri-
ódicas, menos que acompanhar suas fases históricas ou catalogar de 
maneira fixa os exemplares de seus conjuntos, significa perguntar sobre 
os elos, no tempo e com o tempo, que conectam sua heterogênea unici-
dade e moldam aquilo que seria a sua “identidade”. Aquilo que, visível, 
mas também invisível, deve-se captar como sendo elemento catalisador 
de uma existência e, consequentemente, constituinte de uma “subje-
tividade” editorial. O que faz com que um jornal ou uma revista, um 
anuário ou um almanaque, sejam reconhecidos e se reconheçam (no ato 
de sua produção) como dotados de uma singularidade? Como pensar, 
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nos traços dessa singularidade, algo que perdura e, portanto, traduz uma 
unidade a partir de semelhanças e diferenças, coerências e contradições?

Há, nas respostas mais evidentes a essas questões, a constatação de 
que sobre tais publicações operam projetos editoriais específicos, com 
dimensões gráficas (visuais como um todo), diretrizes para conteúdos, 
controles institucionais, políticos e econômicos, além de públicos plurais 
e específicos, cujo consumo é parte fundamental de uma complexa 
cadeia de comunicação. Por um lado, estudos já muito referenciados, 
principalmente no campo jornalístico (ALSINA, 2009; BERGER, 2003; 
CORREIA, 1997; MARTINI, 2000; SILVA, SILVA, FERNANDES, 2014; 
TRAQUINA, 1999, TUCHMANN, 1983), estão atentos há anos e por 
distintos pontos de vista em relação às condições de produção de peri-
ódicos, os constrangimentos profissionais e as determinações históricas 
que configuram a maneira de ser de um produto dessa natureza, ainda 
que, muitas vezes, sua atenção recaia mais para dimensões que orbitam 
a identidade editorial e, portanto, sem tê-la como foco. Por outro lado, 
e somada a essa perspectiva, há também estudos sobre aspectos do 
dispositivo midiático e jornalístico, sua forma e maneiras de in-formar 
(ANTUNES & VAZ, 2006; LANDOWSKI, 1992; MOUILLAUD, 2002)4. 

Mesmo que possamos transpor essas impressões e análises para uma 
gama ampla de materialidades, do impresso ao eletrônico, do eletrônico 
ao digital, ou tendo em vista o entrecruzamento entre todas essas mídias, 
interessa-nos focar naquilo que o impresso possui como especificidade 
que transcende o aspecto noticioso e como tal especificidade permite 
pensar sobre uma identidade editorial, agregando, inclusive, maneiras 
de pensar sua própria dimensão informativa. Trata-se, claro, de não 
menosprezar um contexto complexo de transformações midiáticas 
contemporâneas, nem o eixo de atuação de sujeitos institucionais dos 
quais os periódicos são pertencentes (grupos empresariais etc.), assim 
como não ignorar o circuito comunicacional mais abrangente (produção, 
recepção, circulação) que envolve tais produtos. Também não significa 

4. Caño (1999), Tavares (2013) e Venâncio (2009) realizam reflexões sobre a identidade 
editorial de produtos jornalísticos impressos e partem de um olhar interpretativo sobre 
títulos de jornais e revistas, lidando com dimensões produtivas (e seus contextos) e 
dimensões simbólicas de distintos veículos.
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sobrepor as condições materiais destes produtos às suas demais natu-
rezas e relações. Porém, reconhecendo as publicações impressas como 
objetos (coisas); como materiais de manuseio, de coleta, de posse; como 
arquivos e bens (também simbólicos e de afeição), perguntamos: como 
captar o funcionamento de uma trama que transcende a impressão e 
sua existência (em papel) ao mesmo tempo em que a habita e deve ser 
compreendida? Como a reunião de um conjunto de volumes revela uma 
extensão e, por isso, a identidade de um periódico? 

Ter em conta a junção de publicações impressas como algo além de 
um conjunto de papeis, mais que a demanda de leitura e organização 
que estas pressupõem e trazem como possibilidade, coloca em evidência 
o desafio de capturar os fios que as costuram e o espraiamento destes 
no tempo e pelo tempo. Há, por um lado, nessa visão, uma potência, 
de certa maneira, poética, que reflete imaginários, fatos, informação e 
afetos. Uma potência de relação despertada pela sensibilidade entre o 
ter, o consumir e o conservar. Um retorno constantemente permeado 
por incompletudes e desejos. Por outro, há uma urgência metodológica, 
que se manifesta como desafio para apreensões acerca de uma existência 
impressa “em conjunto”. 

No romance A misteriosa chama da Rainha Loana, Umberto Eco 
(2005) realiza uma espécie de “autobiografia”, tendo como personagem 
principal Yambo (apelido de Giambattista Bodoni), um comerciante de 
livros raros e apaixonado pela cultura erudita, que tenta retomar sua 
memória individual após um coma. Grande parte do livro se passa na 
casa que fora do avô de Yambo, no interior da Itália, onde o protagonista 
passara sua infância. Nesse lugar, em busca de sua identidade a partir do 
passado, o personagem “mergulha” no sótão e porão desta residência, 
onde objetos antigos estão reunidos e amontoados. Principalmente: 
cartazes de filmes, jornais, revistas, gibis, peças de propaganda política, 
livros, fotografias, discos, cartilhas escolares, figurinhas, fragmentos 
diversos de papeis com poemas, letras de músicas hinos e um amon-
toado enorme de outros artefatos que circundam a própria história da 
Itália e do mundo na primeira metade e início da segunda metade do 
século XX. 
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Há, ali, uma riqueza textual, imagética e iconográfica cuja conexão 
invisível vai sendo realizada por Yambo, mesclando reminiscências e 
sensações. Um trabalho complexo e belo, tal qual se apresenta na narra-
tiva de Eco, indicativo das complexidades de uma cultura material 
que, de maneira involuntária, nos arrebata coletiva e individualmente, 
compondo nossa memória e nossa constituição subjetiva. 

Há pelo menos dois séculos, lidamos, massivamente e a todo 
o momento, com “folhas soltas” dos mais distintos tipos: cartazes, 
panfletos, ingressos, postais; bem como com “folhas conectadas”, orga-
nizadas em conjunto, formando publicações dotadas de uma totali-
dade editorial. Encadernações, tiragens, gramaturas, cores, tipografias, 
impressões, letras e imagens; tudo isso habita um universo infinito de 
objetos que nos rodeiam e nos auxiliam na tarefa cotidiana de narrar o 
mundo e dar a ele significado5. Um sentido amplo de escritura e leitura, 
como diria Certeau (1998), que transcende a “quietude do impresso”, 
como diria Benjamin (1987). Nos idos dos anos 1930, Benjamin escreveu 
que na modernidade das cidades e no mundo inescapável da tecnologia 
estamos condicionados a mirar initerruptamente “um tão denso turbi-
lhão de letras cambiantes, coloridas, conflitantes” (BENJAMIN, 1987, p. 
28) e “nuvens de gafanhotos de escritura, que hoje já obscurecem o céu 
do pretenso espírito para os habitantes das grandes cidades, se tornarão 
mais densas a cada ano” (BENJAMIN, 1987, p. 28).

A reunião de objetos impressos, ou de outros tantos de distintas 
naturezas, uma vez que descola tais artefatos de seu contexto e “função” 
original, ajuda, por isso mesmo, a percebermos que as coisas, em relação 
aos sujeitos, promovem mediações, como afirma Barthes (2001). Numa 
sociedade de consumo – como a da cultura de massa – os objetos e a 
reunião desses possibilitam a criação de “inventários cotidianos”, pelos 

5. Como afirma Cândido (2005, n.p.) a partir de Bucaille e Pesez (1989), pensando uma 
cultura material, os significados que atribuímos aos objetos relacionam-se a aspectos 
existentes para além das características técnico-funcionais e da materialidade destes: 
“Também não são definidos exclusivamente no momento da produção, mas em todo o 
processo social que envolve seu posterior uso, valorização, descarte, reaproveitamento. 
Estes significados relacionam-se com a forma como a memória é construída, no presente, e 
como esta contribui para a diferenciação entre os valores materiais, intrínsecos à natureza 
física de determinados bens, e os culturais, atribuídos no âmbito das relações sociais”.
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quais, pelos valores de uma sociedade e de uma época, certos sentidos 
e referências vão sendo criados. Nos dizeres de Moles (1972, p. 17-18, 
grifo no original), o nosso tipo atual de sociedade “propõe ao indivíduo 
uma variedade de objetos muito diversificada, muito extensa, a partir da 
qual ele constitui outra variedade, um subconjunto, que é o seu quadro 
de vida cotidiana”.

O romance de Eco (2005) lembra a onipresença dos objetos impressos 
na vida social e sua reunião com outros representantes de tecnologias 
plurais de escrituras, produtos históricos da indústria cultural, agindo 
sobre nossa memória e percepção, mas também oferecendo, no caso de 
periódicos, a possibilidade de pensarmos as construções subjetivas e as 
coerências biográficas a partir de (pretensas) linearidades de sentido 
elaboradas pela identidade editorial desses mesmos produtos. Eco, na 
voz de Yambo, revela essa potência:

Certos livros, certos fascículos, percorri como se sobrevoasse uma 
paisagem, e ao passar por eles já sabia que sabia o que estava escrito. 
Como se uma única palavra evocasse outras mil, ou florescesse num 
resumo encorpado, como aquelas flores japonesas que desabrocham 
na água. [...] Outras vezes o curto-circuito era ativado por um dese-
nho, três mil palavras para uma imagem. Em outras lia lentamente, 
saboreando uma frase, um trecho, um capítulo, descobrindo talvez as 
mesmas emoções provocadas pela primeira e esquecida leitura. Inútil 
falar da gama de misteriosíssimas chamas, leves taquicardias, rubores 
súbitos que muitas daquelas leituras suscitavam por um breve instan-
te – para depois dissolver-se assim como vieram, deixando lugar a 
novas ondas de calor (ECO, 2005, p. 120).

Esse jogo mnemônico que parece colocar em protagonismo o sujeito 
leitor (num sentido amplo) explicita, por um lado, tramas de um imagi-
nário a ser resgatado a partir de um grande museu inconsciente; mas 
também, por outro lado, evidencia os arranjos que percorrem três 
complexas dimensões relacionadas aos objetos (re)encontrados e retidos 
no tempo e no espaço: a organização, a duração e a contemplação. 

A primeira dimensão, a da organização, aponta para o fato de que 
conjuntos de objetos podem corresponder a reuniões orientadas pelos 
mais diversos propósitos ou, simplesmente, ter como condição de orga-
nização apenas o princípio do acúmulo, posse ou preservação, sem uma 
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lógica definida. “Não há regras específicas que determinem o tempo, 
modo ou mesmo os critérios para que um objeto seja conceituado como 
‘colecionável’”, reflete Brandão (2015, p. 81). Isso pode ocorrer pelo 
gosto, pela afeição, por tudo aquilo que vai valorizar uma singularidade 
“inerente” ao objeto. Mas, como afirma o autor, os “artefatos de uma 
coleção não são objetos inertes ou passivos” (p. 82); são agentes “intera-
tivos na vida sociocultural e cognitiva”, e sua mobilidade depende não 
só de “si mesmos”, como “fato auto-materializado” (p. 82), dotados de 
“padrões comportamentais ‘gestualmente’ performativos”, em relação 
“ao design, espaço, tempo e sociedade” (p. 82), como também dos 
sujeitos que os dotarão de significados.

No caso de objetos jornalísticos que se pretendem colecionáveis, 
como focamos neste texto, é possível reconhecer essas características 
da reunião de objetos na constituição da existência desses produtos. 
Revistas (e mesmo jornais), em suas edições “históricas”, “especiais”, 
“de colecionador”, somam-se naturalmente a tais condições organiza-
tivas, já que tanto propõem-se como registro histórico, que se perfaz 
em artefato a ser guardado, como reconhecem-se como pertencentes a 
uma sequência de outras edições de um mesmo título ou em contato 
com títulos concorrentes, o que incide sobre a sua performance noti-
ciosa. Em ambos os casos, além disso, está presente uma relação com 
um público leitor, na qual, mais que um jogo entre produção e consumo, 
ganham fôlego também os aspectos da ordem do afeto e da expectativa, 
complexificando um contrato comunicativo para além da informação, 
mas também pelo trabalho sobre a singularidade do objeto. 

A segunda dimensão, a da duração, remete não apenas à durabilidade 
de certos objetos e a sua potência de portar “passados”. Mais que isso, 
cria possibilidades de colocar o tempo em aberto, já que cada objeto 
pode ser tomado a partir de distintas referências temporais (objetivas e 
subjetivas). Objetos históricos, peças de museu, arquivos, documentos, 
produtos comemorativos, edições limitadas, relacionam-se a contextos 
e condições de produção e consumo, mas também a totalidades que lhes 
dão sentido dentro de uma cronologia, por um lado, e de temporalidades 
subjetivas, por outro. Séries limitadas de embalagens de um refrigerante, 
por exemplo, tanto relacionam-se a um tempo da sua circulação, como 
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também dialogam com outras séries já existentes desse mesmo produto 
(passado) e as que ainda estão por vir (futuro). Simultaneamente, pela 
sua inserção no tempo, mobilizam afetos, desejos, memórias e faz 
deslocar experiências de sentido distintas. Cada objeto movimentará 
distintas recepções e, consequentemente, distintas durações pessoais. 
Como afirma Cardinal (1997, p. 70): 

Qualquer que seja a coleção, sua verdadeira história nunca é linear; 
sua narrativa é sempre resultado tanto do desígnio quanto do aciden-
te, da abrangência e da lacuna, permanência e impermanência, única 
e redundante; e nela o significado profundo é muitas vezes forçado a 
coexistir com o banal6.

No caso de objetos jornalísticos forjados para serem coleção, ou 
mesmo aqueles que existem dentro de uma normalidade e passam a ser 
colecionados, essa lógica da duração também é percebida. Aqueles cuja 
edição extraordinária é a sua circunstância de existência, entram numa 
duração como acontecimento que organiza um antes e um depois de um 
conjunto de publicações, rearranjando a totalidade de uma coleção invi-
sível e, ao mesmo tempo, coloca-a em aberto, na expectativa de que uma 
nova edição sempre virá e, portanto, uma nova ou natural incompletude 
se evidenciará. Já aqueles que correspondem a uma sequência ordinária 
de circulação e passam a ser acumulados, correspondem a uma lineari-
dade cronológica e indicam como essa retidão temporal revela algo de 
uma entropia que deve ser encadeada. 

Por fim, a dimensão contemplativa remete à observação do mundo. 
Só é possível reunir coisas e dotá-las de uma duração (manutenção e 
referência) a partir de uma mirada sobre a vida social, seus objetos e 
a valorização destes. Não está descolada dessa dimensão uma ideia de 
paixão, uma espécie de impulso que dota o colecionismo e o colecio-
nador de um ímpeto seletivo a partir de critérios que perpassam uma 
volição sentimental. Nesse sentido, tanto olha-se para o mundo a fim de 

6. Do original: “Whatever the collection, is true history can never be an even one; its 
narratives is always informed by both design and accident, coverage and lack, permanence 
and impermanence, the unique and the redundant; and, within it, deeper meaning in often 
obliged to co-exist with the platitudinous”.
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colhê-lo e organizá-lo, quanto, ao cumprir esse primeiro passo, volta-
-se a olhá-lo contemplativamente e percebe-se, pelo novo universo 
criado, novos arranjos e demandas de reorganização, refletindo também 
um certo inconsciente. Objetos colecionados são dignos de adoração 
(e a possuem como premissa) de seus donos, seus colecionadores. São 
também admirados por aqueles que não os possuem, mas reconhecem 
sua singularidade como coletividade (pertencente a um todo) e particu-
laridade (dotados de uma singularidade própria)7.

Tal dimensão relaciona-se aos produtos impressos jornalísticos cole-
cionáveis ou “de colecionador”, já que nesses objetos, principalmente 
nas edições especiais de jornais e revistas, é um olhar sobre o mundo 
e sobre seus acontecimentos que está em constante rearranjo por meio 
de atualizações noticiosas, aquelas que correspondem não somente 
ao “valor interno” do que é noticiado, mas também ao “desejo” de um 
“sujeito editorial”. O produto jornalístico, assim, faz oscilar jornalismo 
e público leitor na figura de um colecionador, complexificando o perió-
dico impresso para além da sua função primeira de “registro e relato do 
mundo”. Jornalismo e público assumem um desejo sobre o objeto, o que, 
nas palavras de Benjamin (1987, p. 234), refere-se a um sentimento de 
responsabilidade “do dono [colecionador] em relação à sua posse”. Ao 
possuir a condição de “edição especial”, esse desejo entra em cena tanto 
na produção quanto na recepção e circulação do produto.

Uma efeméride comemorativa, por exemplo, sempre corresponderá 
a novos endereçamentos de leitura sobre algo exaustivamente abordado 
dentro da serialidade correspondente às rememorações de um mesmo 
fato ou acontecimento. O que se renova, a cada comemoração, é não 
apenas o retorno de um passado, mas também a de outras coberturas e 
edições, num duplo movimento editorial. Esse processo contará com o 

7. “O colecionamento é um processo criativo que consiste na busca e posse de objetos 
reunidos de forma seletiva e apaixonada, na qual cada unidade tem destacado o seu uso 
ordinário concebido como parte de um conjunto dotado de significados a ele atribuídos 
pela sociedade em determinado contexto cultural.  Essa definição ressalta a prática do 
colecionamento como um processo evolutivo, uma atividade que se desenvolve ao longo e 
um tempo, através de um impulso ou paixão, embora acredita-se que, no caso das coleções 
privadas, muitos objetos ainda preservem sua função de uso e sua função simbólica 
simultaneamente” (BRANDÃO, 2015, p. 89). 
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respaldo e a interação de um público que também, em algum momento, 
assumirá o papel de agente colecionador frente ao produto, investindo 
sobre ele volições de ordem material e cultural, potencializando simbo-
licamente o artefato impresso para além da sua função primeira de 
registro informativo. 

Há, dessa forma, uma certa sacralização do objeto jornalístico: 
“especial”, “histórico”, “de colecionador”, envelopando e legitimando a 
edição com sentidos de verdade e relevância, tal qual a especialidade 
de um artefato singular de uma coleção. Como afirma Pomian (1984, 
p. 57), “[...] o objeto entrado num recinto sagrado passa, com efeito, 
para um campo rigorosamente oposto ao das atividades utilitárias” e, 
no caso desses materiais jornalísticos aqui pensados, pode-se afirmar, 
tais objetos, edições, dotam-se de uma “aura” de excepcionalidade que 
os fazem, de certa maneira, inquestionáveis e imprescindíveis. Como se 
seus sentidos não importassem perto de sua natureza extraordinária. É o 
reconhecimento dessa natureza “estratégica” que ajuda a problematizar 
esses mesmos sentidos.

3. Pelos rastros, uma possibilidade metodológica 

Olhar o jornalismo (corporificado pelas revistas) como colecionador 
e observar seus gestos, é observar de que maneira – ao transformar uma 
edição em corte e singularidade num quadro mais amplo de uma seria-
lidade de publicações – o próprio jornalismo constrói uma “extensão 
de sua existência” (AMARAL, 2019). Opera em um jogo que o solicita 
a ser colecionador e também a produzir o próprio objeto colecionável. 
Nesse sentido, pelos dizeres de Hal Foster (2009), citado por Amaral 
(2019), que memórias e afetos circulam nesse jornalismo que é um 
corpo externo e interno a esse processo?

A biblioteca-coleção de Benjamin, que mencionamos no começo do 
capítulo, remete a uma ideia de local em movimento, não um reposi-
tório de itens fixos e sem vida. Não se trata apenas de um lugar a ser 
vivido e experimentado, mas também que é acionado por processos 
mnemônicos a todo o momento. Uma coleção de revistas e uma “edição 
de colecionador”, nesse viés, devem ser observadas e problematizadas 
pelos processos de memória que nela são acionados, já que o passado 
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não se trata apenas de algo que subsiste, mas também de algo que se 
atualiza. Portanto, a partir dos sujeitos que as manejam (o jornalista, 
o jornalismo, o veículo e o próprio leitor, todos eles atravessados por 
diversos campos sociais) é preciso trazer tais objetos para algo que se 
remete a um presente, bem como a um futuro.

Como outros autores, Baudrillard (2015) situa os objetos de uma 
coleção como aqueles abstraídos de sua característica “puramente 
funcional”, sendo este aspecto dissipado no subjetivo (do gesto colecio-
nador) e, consequentemente, fazendo misturar e confundir a posse e o 
uso. A “prosa cotidiana dos objetos se torna poesia” (p. 95) e o objeto 
dota-se de uma paixão e não apenas de uma função. O autor aponta 
para a serialidade como contexto do colecionismo e também para um 
jogo de identidade: o jogo serial incorporado pelos objetos promove 
uma “totalização de imagens de si [dos próprios objetos], que vem a 
ser exatamente o milagre da coleção. Pois colecionamos sempre a nós 
mesmos” (p. 99)8. 

A dinâmica entre o externo e o interno que habita as coleções, faz 
com que ambas as instâncias estejam sempre em cotejo. 

8. “Primeiro é preciso constatar que o conceito de coleção (colligere: escolher e reunir) 
distingue-se do de acumulação. O estado inferior é o da acumulação de materiais: 
amontoamento de velhos papeis, armazenamento de alimento [...], depois a acumulação 
serial de objetos idênticos. A coleção emerge para a cultura: visa objetos diferenciados 
que têm frequentemente valor de troca, que são também ‘objetos’ de conservação, de 
comércio, de ritual social, de exibição – talvez mesmo fonte de benefícios. Esses objetos 
são acompanhados de projetos. Sem cessar de remeterem uns aos outros, incluem neste 
jogo uma exterioridade social das relações humanas” (BAUDRILLARD, 2015, p. 111). 
Marshall (2005, p.15, grifo nosso) também nos ajuda com essa etimologia: “Coletar e 
comunicar: pode-se perceber esse nexo semântico civilizatório com o amparo da filologia 
clássica e do indo-europeu, que nos remetem a experiências de linguagem reveladoras do 
espectro de práticas sociais dessas palavras, em seus sentidos originários. Colecionar, do 
latim collectio, possui em seu núcleo semântico a raiz *leg, de alta relevância em todos os 
falares indo-europeus – e mesmo antes, pois esta raiz está entre as poucas que conhecemos 
do proto-indo-europeu, há mais de 4 mil anos atrás, com sentidos ordenadores. No grego 
clássico, em seu grau ‘o’, produz o morfema log, avizinhado, em seu grau ‘e’, de leg, amplos 
repletos de derivados. Nesta família linguística, aparece o núcleo semântico e significativo 
do colecionismo: uma relação entre pôr em ordem – raciocinar – (logeín) e discursar 
(legeín), onde o sentido de falar é derivado do de coletar: a razão se faz como discurso. O 
discurso, morada da razão. Ordenar, colecionar, narrar”.
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Tanto quanto por sua complexidade cultural, é pela falta, pelo inaca-
bado que a coleção se separa da pura acumulação. A falta com efeito 
é sempre exigência definida deste ou daquele objeto ausente e esta 
exigência ao se traduzir como procura, paixão, mensagem aos outros, 
basta para quebrar o encantamento mortal da coleção onde o indi-
víduo se abisma em uma pura fascinação (BAUDRILLARD, 2015, p. 
112). 

Podemos associar a chama que faz acesa a “essência” do colecionar 
(organizando-o e dando-lhe duração) a um caráter indicial que se apre-
senta em toda coleção. Uma contiguidade pelo tempo que não é apenas 
duração, mas também memória, atualidade e projeção; e uma contigui-
dade pelo rastro, pistas físicas de uma constante presença pela ausência. 
Nesse viés é possível pensar os elos de uma identidade editorial jorna-
lística num conjunto de edições em tensão com suas lacunas e objetos 
extraordinários.

O gesto do colecionador e a compreensão sobre sua própria coleção 
pode deixar à mostra algo de residual que se constitui como compo-
nente essencial do continuum a que se remete um conjunto de objetos 
colecionados. Em edições especiais de revistas, pode-se dizer, todas 
elas carregam uma totalidade que tende ao seu ineditismo e, ao mesmo 
tempo, reverberam um elemento restante de uma trajetória de leitura 
do mundo, de um personagem ou de acontecimentos. Propõem, com 
isso, uma reiterada e ampla compreensão acerca de um assunto ou temá-
tica, pronta para encaixar-se em um todo que transcende aquele artefato 
datado. Paradoxalmente, o resgate desse continuum parece ser também 
sua própria explosão, já que um novo objeto será sempre motivo de 
reordenação do conjunto final e inconcluso que ele mesmo forma.

O rastro (nos objetos), assim, se coloca também como ambiguidade 
temporal, entre presente e passado, de onde desponta um componente 
histórico, uma historicidade. O que não significa que o rastro tenha 
(apenas) uma intencionalidade “de quem o deixou”. Como signo, pode 
carregar uma aleatoriedade, uma vontade que excede o sujeito (cole-
tivo, individual ou institucional). O reconhecimento dessa faceta não 
controlável do rastro levanta interessantes elementos para pensarmos 
os arranjos realizados sobre a memória em narrativas que permeiam os 
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próprios objetos colecionáveis e a maneira eles constroem narrativas. 
Uma coleção, por isso, pode aproximar memória e ficcionalidade, o que 
se faz presente – e com destaque – em produtos de natureza verbal e 
visual9. 

Todos os arquivos memorialísticos, de acordo com Reinaldo Marques, 
“nos provêem de recordações e lembranças, de um passado com que 
aprender, para melhor construir o futuro. [Mas] importa salientar [...] 
tanto o gesto seletivo e classificatório quanto a intencionalidade por 
parte do indivíduo que constitui seu arquivo pessoal” (MARQUES, 
2003, p. 146-147)10. Jacques Derrida (2001), citado por Marques (2007), 
em outro texto, aponta dois princípios da noção de arquivo, a partir de 
sua raiz grega: Arkhé. O primeiro seria um princípio topológico, atre-
lado ao lugar, ao suporte do arquivo, relativo a um começo. O segundo 
seria um princípio monológico, referente à lei, relativo a um comando, 
que implica em um direito, em um exercício de autoridade11.

Essa duplicidade, do ponto de vista, de uma coleção jornalística (e 
de um objeto desta), coloca-a numa contextualização específica que, em 

9. Walter Benjamin percebe o rastro como categoria que não propicia totalizações 
conclusivas, necessitando sempre do outro para existir (o que pode ajudar a pensar a 
coleção que precisa existir como periodicidade). Como afirma Ginzburg (2012, p. 12) em 
sua reflexão sobre o autor, a partir da obra Passagens, “um rastro teria uma ambiguidade 
constitutiva: mesmo tendo uma constituição precária, ele pode definir quem o deixou. 
[...] Embora, ao deixar um rastro, o sujeito esteja conduzido apenas por seu próprio 
movimento, é necessário, para que seja despertada a consciência de que esse sujeito venha 
a ser ausente, que esse rastro não seja apenas observável por ele próprio, mas por um outro 
que dele possa sentir falta”. 

10. Em outra reflexão, aponta o autor: “a memória se constitui como um campo de lutas 
políticas, em que se confrontam diferentes relatos da história, visando ao controle do 
arquivo. Pensar o arquivo demanda, pois, uma atenta consideração das operações da 
memória e do esquecimento, de suas interconexões” (MARQUES, 2007, p. 13).

11. Klinger (2007, p. 170) esmiúça essa reflexão de Derrida: “O vocábulo ‘arquivo’ remete 
ao grego arkhé, que designa ao mesmo tempo começo e comando. Assim, coordena dois 
princípios: o da natureza, ou da história, ali onde as coisas começam, e o da lei (nomos), 
ali onde os homens e os deuses comandam. O sentido de ‘arquivo’ vem, por outro lado, 
do arkheîon grego, isto é: uma casa, um domicílio, que era a residência dos magistrados 
superiores, os arcontes. Era na casa desses cidadãos, detentores do poder político, que 
se depositavam os documentos oficiais. Daí que o princípio arcôntico signifique começo 
e mandato, lugar e lei. Assim, a morada dos arcontes marca a passagem do privado ao 
público”.
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certa medida, a associa a um âmbito institucional: as edições colecio-
náveis sempre remetem a um antes organizado, do qual ela faz parte. 
Isso permitiria pensá-la tal qual um grande arquivo, onde disputas de 
sentido sobre a memória estão postas e a duplicidade do valor material 
(topológico) e do valor de regência (monológico) estariam postos. Mas, 
mais que isso, os arquivos desta coleção singular – e não a coleção como 
arquivo – devem ser observados também pelas suas “imperfeições” 
(COLOMBO, 1991). Muitas vezes editorialmente pensadas.

Há o arquivo como reunião de documentos (escritos, desenhos, 
fotografias, filmes etc.) em um espaço físico institucionalizado e há o 
arquivo (produto específico) como registro, uma espécie de memória 
que, mesmo tecnicamente produzida, carrega um gesto “arriscado” 
de construir parte de uma ficção na realidade (MIRANDA, 2003). O 
arquivo, pois, não é um produto concluído da e sobre a história, mas 
sim uma espécie de palimpsesto onde residem camadas de ideias e frag-
mentos, fatos e acontecimentos, personagens e instituições, formando 
um caleidoscópio móvel, “cujos contornos são fruto não de um sentido 
pleno ou de uma versão definitiva, mas de um jogo de intensidades 
marcado pela força de significação que cada elemento vai adquirindo 
no conjunto significante que é o texto concluído e, a rigor, nunca termi-
nado” (MIRANDA, 2003, p. 36) que traduz ou se constitui no próprio 
arquivo.

Amaral (2019) relembra também essa dimensão móvel e não fisica-
mente situada do arquivo a partir de sua discussão sobre coleção. Para 
a autora:

[...] a coleção no contexto atual não está necessariamente condiciona-
da a um espaço físico e a uma instituição como um museu, na medida 
em que os itens colecionados não são objetos e sim informação. A rela-
ção entre memória e arquivo através de novos dispositivos eletrônicos 
e das redes sociais tem modificado a maneira como a ação de arquivar 
atua no âmbito da cultura e dialoga com o presente. [...] Colecionar é 
um exercício de fazer ver (AMARAL, 2019, p. 36, grifo nosso).

Se tomamos a memória como um terreno de disputas e de natureza 
seletiva (HALBWACHS, 1990; HUYSSEN, 2000; POLLAK, 1989), seu 
manejo em produtos jornalísticos, em geral, tem muito mais a ver com a 
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elaboração de sentidos que devem ser válidos ou validados, do que com 
aqueles que devem ser esquecidos e, por isso, renegados. Em edições 
especiais de revistas, o fator “colecionável” que as aciona, tensionado 
pelo subjetivo e pela dialética que o compõe, pode fazer emergir outros 
sentidos que, aparentemente, não se encontram expressos em tais arte-
fatos? Seria necessário buscar um conjunto mais amplo de materiais 
para realizar uma observação? Ou até que ponto um único exemplar (ou 
um único título) pode nos levar a respostas sobre essas questões?

4. Apontamentos finais: ambiências do jornalismo colecionista

Nas edições especiais de revistas impressas, que estampam sua 
excepcionalidade desde a capa, reside um constante e duplo paradoxo: 
ter o extraordinário como chave de leitura para acontecimentos e temas 
é, por um lado, uma tentativa de organizar o mundo entrópico; e, por 
outro, criar edições que fogem de uma serialidade, distinguindo-se das 
demais, promove uma agitação editorial constante que busca, justa-
mente, criar uma ideia de um todo jornalístico homogêneo, mas em 
processo, incompleto por natureza.

Pode-se afirmar que tais ações não são uma especialidade de tais 
edições, já que correspondem, de certa forma, às próprias maneiras de 
ser do sistema jornalístico. No entanto, se adentramos esses produtos e 
observamos o jornalismo ali realizado, percebe-se uma espécie de cura-
doria memorialística e arquivística que, pela dialética do colecionismo, 
ganha outros contornos de problematização. A presença do tempo e 
sua centralidade como conteúdo, bem como suas representações ali 
presentes, o apelo à memória pela personalização editorial, a proemi-
nência de certos valores políticos em opção a outros, tudo isso coloca 
em cena uma ideia de incompletude acerca de passados históricos e 
editoriais que está sempre por vir.

A edição especial de colecionador tem como princípio propor uma 
relação temporal com um certo assunto e com um certo produto. Ela 
convoca um antes da própria publicação, que demanda do público o 
reconhecimento imediato de um conjunto de edições que carreiam o 
lastro daquela edição e a permitem existir como soma e singularidade, 
bem como autoriza que a excepcionalidade de suas páginas legitime 
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presentes, passados e futuros sempre sob a lógica de uma atualização 
editorial. Em edições comemorativas, por exemplo, é comum que fatos 
e notícias do passado sejam reescritos no presente, sem perder uma 
aura do nostálgico e do remoto. Essas mesmas edições valem-se de um 
caráter novidadeiro, que passa a ser elemento de “autorização” para sua 
inserção no conjunto já existente de outros similares (demais edições 
do produto). Tal conjunto, a partir deste acontecimento (a publicação) 
se revela incompleto e sujeito a uma constante e ininterrupta soma de 
novos objetos (edições).

Nesse sentido, o colecionável chama a atenção para uma potência 
desestabilizadora do jornalismo e não apenas para a recorrente e natu-
ralizada ideia de que este está sempre a estabilizar o mundo, dando-
-lhe sentido por meio de uma narrativa. Assim, olhar as identidades 
jornalísticas pelo viés da cultura material e cruzá-las a aspectos outros 
que a permeiam (periodicidade, dimensões afetivas, de consumo, por 
exemplo), evidencia não apenas aspectos linguísticos e simbólicos da 
relação jornalismo e tempo, mas também condicionantes concretos – e 
invisíveis – que permeiam a natureza dos produtos jornalísticos.

Se observarmos o conjunto de reflexões postas em cena ao longo 
deste ensaio, dois focos projetam-se como síntese: 1) a ideia de que o 
jornalismo, em edições especiais de periódicos, realiza uma espécie de 
curadoria memorialística e arquivística; e 2) o fato de que a dimensão 
colecionável desses objetos joga luz sobre as maneiras como, do ponto de 
vista de uma compreensão acerca de identidades editoriais, tais produtos 
movimentam temporalidades, fazendo oscilar ordem e desordem infor-
mativas e materiais. 

É por meio desse contexto duplo de problematizações e caracterís-
ticas do objeto de estudo exposto que a possibilidade por pensar a iden-
tidade editorial de revistas ganha luz sob a ótica da cultura material. 
Assumir a condição concreta dos produtos jornalísticos impressos e 
sua vida social como “coisas” de uma ampla cultura, permite observar 
tanto os elos simbólicos que perpassam suas durações quanto os liames 
materiais acionados pelo colecionismo como recurso afirmativo de uma 
perenidade e de uma completude.
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FIGURA 3: Capa Revista Rolling Stones – Ed. Janeiro de 1981
FONTE: Reprodução da Internet

FIGURA 4: Capa Revista Rolling Stones – Ed. Janeiro de 2011
FONTE: Reprodução da Internet
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As duas capas acima, ambas da revista Rolling Stones, ilustram essa 
ambiência do “jornalismo colecionista”. Ambas estão compostas pela 
reprodução da célebre imagem de Yoko Ono e John Lennon, clicada, em 
dezembro de 1980, pela fotógrafa Annie Leibovitz, no apartamento do 
casal, em Nova York, horas antes de Lennon ser assassinado12. A edição 
publicada (de janeiro de 1981) trouxe a última entrevista do artista e é, 
até hoje, uma das mais conhecidas da publicação estadunidense e um 
marco entre as conhecidas “capas históricas” do mercado jornalístico de 
revistas em todo o mundo. A primeira figura (Figura 03), portanto, mais 
do que uma edição memorável pelo seu conteúdo, tornou-se também 
um objeto de valor que transcende a sua função informativa. Carrega 
uma “aura” de singularidade, de raridade e de passado. É com base 
nesses valores que a segunda figura (Figura 04) refere-se não apenas a 
uma reprodução. A capa da edição brasileira da revista Rolling Stones de 
janeiro de 201113, não apenas reeditava a capa histórica de sua matriz 
estadunidense, como celebrava os 30 anos daquela edição. No entanto, 
mais que isso, trazia dois grandes elementos complementares: 1) 
nomeava-se como “edição de colecionador” e, com isso, 2) dava a “opor-
tunidade” ao público brasileiro de (re)comprar a edição que ele nunca 
havia comprado. Materialmente, ao realocar no tempo uma edição esgo-
tada e rara, a revista atualizava conteúdos – já que reproduzia a entre-
vista do artista publicada três décadas antes – mas também atualizava a 
si própria, permitindo-se reexistir como objeto. 

A edição brasileira como um todo, por suposto, não era um fac-símile 
da sua antepassada. No entanto, como objeto, oferecia a possibilidade 
de reviver uma memória, bem como a participar de uma coleção da 
qual não foi possível participar. Tem-se com isso uma elucidação da 
relação jornalismo e materialidade para além do suporte (e com ele), 
mas dentro de uma ambiência material que dá a ver elos de uma identi-

12. O jornal espanhol El País retomou a história da imagem, exatos 38 anos depois, 
relatando os bastidores da produção da fotografia. Ver em:  https://brasil.elpais.com/
brasil/2018/12/08/cultura/1544304316_703211.html

13. A Rolling Stones circulou impressa no Brasil, com edição nacional, de 2006 a 2018. 
Em 2006, tinha tiragem de 100 mil exemplares. Doze anos depois, quando encerrou sua 
impressão, atingia cerca de 10 mil exemplares mês. Antes desse período, chegou a ter uma 
breve passagem no mercado brasileiro, entre 1971 e 1973.
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dade editorial, que se espraia no tempo e faz sentido a partir dos signi-
ficados revividos por uma interação. Esse jogo, assim, chama a atenção 
para a dimensão paradoxal da coleção como prática e espaço que pode, 
pelo tempo, acontecer também pelo jornalismo. A coleção é completa 
e incompleta; registra e ao mesmo tempo atualiza; organiza e também 
desorganiza. E, nesses paradoxos, reside a potência de pensar tramas da 
editoração e suas (outras) complexidades.
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Capítulo 14

Apontamentos para uma análise 
da visualidade das notícias 
Michele da Silva Tavares 

A visualidade é um objeto de reflexão emergente que tem despertado 
a atenção de diversas áreas do conhecimento por meio de estudos no 
âmbito da Cultura Visual, seja no campo das Artes, Semiótica, Linguís-
tica, Antropologia, Estudos Culturais e, também, nos Estudos Midiá-
ticos. De modo geral, há várias vertentes que possibilitam a leitura e 
a reflexão sobre as questões que emergem da visualidade a partir dos 
diversos objetos atravessados e afetados pelas experiências visuais. No 
recorte contemporâneo, a reflexão aparece comumente relacionada ao 
papel que as imagens possuem na sociedade, seja em virtude de uma 
preocupação com a ampla circulação por meio dos diversos dispo-
sitivos, como também pela preocupação com a produção de sentidos 
das mensagens visuais e as trocas culturais e simbólicas envolvidas nos 
processos interacionais.

Interessa-nos, especificamente, pensar a visualidade dos produtos 
jornalísticos a partir do desenho da notícia, levando em consideração 
a disposição dos elementos verbo-visuais nas páginas dos impressos 
(manchetes, legendas, narrativas textuais, fotografias, infográficos, ilus-
trações, cores, boxes e seus formatos, entre outros), os atravessamentos 
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políticos-editoriais que configuram tais elementos e os sentidos que 
emergem a partir das aplicações editoriais1. 

Durante muito tempo, os jornais e as revistas apresentaram aspectos 
visuais limitados em virtude, principalmente, do aparato tecnológico 
disponível para os processos de editoração e impressão. As prensas 
limitadas aos tipos gráficos, à impressão em preto e branco e as ilustra-
ções criadas à mão promoveram experiências materiais mais duras, que 
atribuíam à informação maior peso semântico denotativo centrado no 
texto jornalístico e na objetividade da mensagem. Entre o final do século 
XIX e o início do século XX, o advento da fotografia, ainda em sua fase 
analógica, e a implantação da rotogravura como sistema de impressão 
revolucionário nos idos dos anos 1920, proporcionaram aos impressos 
a experimentação de novas possibilidades de representação visual dos 
acontecimentos. 

Segundo Cadena (2009), o processo da rotogravura representou 
a possibilidade de imprimir frente e verso em alta velocidade, resul-
tando em qualidade de impressão uniforme, superando a capacidade de 
impressão em off-set das rotativas que vigoraram na imprensa da época. 
A rotogravura revolucionou principalmente a reprodução de imagens, 
em virtude da espessura de tinta empregada para obter a qualidade de 
visualização (nitidez) das imagens. Entre as revistas, desde sua fundação 
em 1928, O Cruzeiro foi a ilustrada pioneira ao utilizar esse sistema de 
impressão (CADENA, 2009). No mesmo ano, o jornal O Estado de S. 
Paulo passou a publicar semanalmente duas páginas em rotogravura e, 
em 1930, essas páginas se transformaram em suplemento quinzenal e 
passaram a ser publicadas aos domingos, com destaque para as “ilustra-
ções” fotográficas (MADIO, 2007).

1. O interesse em observar a visualidade das notícias em produtos jornalísticos impressos 
(jornais e revistas) e a busca por uma metodologia de análise que possa contemplar as 
questões de sentido que emergem da dimensão verbo-visual, sem dissociar texto e imagem 
como unidades de analise distintas, têm sido aprofundadas desde o desenvolvimento da 
tese de doutorado (TAVARES, 2016). Os projetos de Iniciação Científica “A (in)visibilidade 
dos corpos e o ativismo editorial em Marie Claire: modos de aparição dos sujeitos e 
apropriações simbólicas” (2019-2020) e “A representatividade feminina no mercado 
de trabalho: um mapeamento das abordagens de gênero, raça e classe social em Marie 
Claire”(2020-2021), desenvolvidos recentemente, dão continuidade ao amadurecimento 
desta proposta teórico-metodológica. 
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A partir de meados do século XX, o processo de modificação gráfica 
nas capas dos jornais brasileiros foi se espalhando pelo conjunto das 
publicações, passando pelos suplementos e chegando até a disposição 
dos anúncios publicitários – movimento que introduziu uma preocu-
pação conceitual mais efetiva com a identidade visual dos produtos 
jornalísticos. O Jornal do Brasil foi o pioneiro com sua reforma gráfica 
elaborada pelo artista plástico Amílcar de Castro, nos anos 1950. Na 
sequência, outros jornais como o paulistano Jornal da Tarde e o Correio 
Braziliense também investiram na identidade visual por meio de 
reformas gráficas. Além disso, as reformulações dos projetos gráficos 
editoriais também foram favorecidas nesse período por conta da moder-
nização dos parques gráficos e dos sistemas de impressão, que passaram 
a contar com a possibilidade de aplicação das cores, texturas em diversos 
tipos de papel, atendendo às novas demandas de públicos e segmenta-
ções temáticas – incluindo a expansão do mercado editorial de revistas 
segmentadas, sobretudo as publicações voltadas ao público feminino. 

Em relação à preocupação com a identidade visual dos produtos e 
às mudanças dos projetos gráficos, Ferreira Junior (2004, p. 6) aponta 
a existência de um “efetivo diálogo entre a visualidade gráfica da mídia 
impressa e as manifestações científicas e culturais que se desenvolvem 
paralelamente à engrenagem diária dos jornais”. Neste sentido, ele 
destaca certa “prática antropofágica de absorver, ao mesmo tempo elimi-
nando detritos indesejáveis” (Id., 2004, p. 6). É o caso da influência de 
movimentos estéticos, como o concretismo, que se materializa na aposta 
assimétrica da configuração visual das páginas e na desconstrução dos 
fluxos de leitura da tradicional colunagem vertical. Da mesma forma, a 
imagem visual “urbana” das fotografias que configuram o conceito das 
capas-cartazes, ancoradas em signos que caracterizam um ambiente 
tensivo (seja da ordem político-econômica) ou contemplativo (com 
ênfase em paisagens exuberantes) é oriunda da estética de dispositivos 
como o outdoor e o cartaz de parede usados para veicular mensagens em 
espaços públicos (FERREIRA JÚNIOR, 2004). 

Posteriormente, sobretudo a partir dos anos 1990, o advento da 
internet, o contínuo aperfeiçoamento das novas tecnologias de comu-
nicação e o desenvolvimento de equipamentos fotográficos digitais e de 
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softwares de digitalização e edição de sons e imagens impulsionaram mais 
mudanças no mercado editorial jornalístico, introduzindo novas formas 
de produção, circulação e consumo de informações áudio-verbo-visuais, 
compartilhadas pelos diferentes dispositivos midiáticos. Segundo 
Moraes (2015, p. 11), o cenário de mudanças estruturais e tecnológicas 
que atravessaram os modos de produção e consumo das informações 
jornalísticas ao longo das últimas décadas impulsionou o surgimento de 
“uma crise entre palavra e imagem no terreno da representação”, fomen-
tando uma preocupação conceitual e estética com o aspecto visual e a 
forma das notícias e favorecendo a introdução do conceito de “design de 
notícias” nos fluxos produtivos, seja dos impressos como dos produtos 
digitais. 

Sob essa perspectiva, a unidade visual passa a ser observada em 
função da distribuição e organização dos elementos visuais na página 
expressando graficamente, a partir da hierarquização editorial dos temas 
abordados e da combinação das linguagens verbal e não verbal em um 
só discurso, o conceito que deve perpassar todo o planejamento e a 
produção das notícias e de suas peças visuais. Ou seja, se antes a estru-
turação da mancha gráfica e a produção de sentidos estavam subordi-
nadas exclusivamente à linguagem verbal, o boom das reformas gráficas 
revela que a preocupação com a visualidade e a circulação de sentidos 
das mensagens verbo-visuais se constitui como estratégia editorial. 

Assim, nesse contexto configurado pelo excesso de informação 
visual que circula pelos mais variados dispositivos, entendemos que as 
imagens e outros elementos visuais não são apenas acessórios ilustrativos 
que ornam as páginas, mas combinados à narrativa verbal produzem 
sentidos, carregados de ideologias e atos de intencionalidade, moda-
lizando a visualidade dos produtos jornalísticos. Portanto, conside-
ramos que a experiência visual propiciada pelo conjunto de uma página 
(impressa ou digital), em sua dimensão verbo-visual, constitui unidade 
de análise complexa, porém, integral, sem dissociar cada elemento que 
a constitui. 

Nesse sentido, propomos inicialmente uma reflexão sobre como 
pensar a visualidade das notícias, sob o prisma epistemológico dos 
estudos da cultura visual, destacando alguns apontamentos conceituais 
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que consideramos importantes para o entendimento deste campo inter-
disciplinar. Em seguida, compartilhamos a proposta de aplicação meto-
dológica de análise da visualidade, a partir da abordagem semiótica 
verbo-visual defendida por Gonzalo Abril (2007), como chave de leitura 
dos sentidos que emergem das experiências verbo-visuais das notícias.

1. Direcionamentos Epistemológicos

O primeiro desafio que a problemática emergente acerca da visua-
lidade das notícias nos impõe tem relação direta com a matriz teórica 
que possibilita um ponto de partida para sua compreensão: os Estudos 
da Cultura Visual (ou Estudos Visuais), campo que busca compreender 
o que as práticas discursivas e as experiências visuais propiciam em 
diferentes grupos sociais e como elas constroem e participam da vida 
das pessoas. Essa perspectiva epistemológica está atenta às experiências 
visuais como evidência de práticas sociais e não como mera ilustração 
das mesmas (PEGORARO, 2011).

Destacamos, contudo, que não temos a pretensão de traçar uma 
cartografia epistemológica acerca desse campo, que possui caráter inter-
disciplinar, mas destacamos alguns vieses conceituais que possibilitam 
uma série de reflexões em âmbito social, político e cultural emergentes 
dos mais variados processos de elaboração, circulação e consumo de 
diferentes produtos, não apenas no âmbito das imagens propriamente 
ditas.

De acordo com Pegoraro (2011), o campo da Cultura Visual conso-
lidou-se a partir da década de 1990, nos Estados Unidos e na Inglaterra. 
À época, dois programas pioneiros surgiram – Estudos Culturais e 
Visuais da Universidade de Rochester e Estudos Visuais da Universidade 
da Califórnia, Irvine – em virtude da colaboração de representantes de 
diferentes áreas do conhecimento, como História da Arte, Literatura e 
estudos de Cinema. 

Um dos principais interlocutores da área é o americano W.J.T. 
Mitchell (2002) que se refere aos Estudos Visuais como campo que 
estuda a Cultura Visual, centrando suas análises na crítica à cons-
trução cultural do visual seja nas artes, na mídia e na experiência na 
vida cotidiana, com ênfase na formação social do campo e da sociabi-
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lidade visual. Já Nicholas Mirzoeff se tornou referência na área a partir 
da publicação de The Visual Culture Reader (1998) e An Introduction to 
Visual Culture (1999). O autor defende a Cultura Visual como interface 
que agrega todas as disciplinas que lidam com a visualidade no contem-
porâneo e destaca o papel da cultura como ponto de partida das análises, 
assim como reconhece a política como algo inerente a tudo que fazemos 
(PEGORARO, 2011). 

Vale ressaltar que as divergências teóricas e metodológicas do campo 
envolvem principalmente os historiadores da arte. Segundo Pegoraro 
(2011), o campo dos Estudos Visuais não está interessado especifica-
mente no valor estético da “alta cultura” ou das características intrín-
secas e imanentes de uma obra, mas se preocupa com o papel da imagem 
na vida da cultura e a apreciação de seu significado, tanto no horizonte 
cultural de sua produção como da recepção. A partir dessa percepção, 
instala-se uma tensão conceitual, pois alguns pesquisadores consideram 
os Estudos Visuais como expansão da História da Arte, configurando-se 
como uma nova historiografia de cunho interdisciplinar, mas também 
há vertentes que consideram esse novo campo como uma ameaça que 
desafia a tradição dos historiadores da arte (PEGORARO, 2011). 

O fato é que as tensões geradas pelas diferentes opiniões contribu-
íram para a produção de importantes reflexões epistemológicas sobre 
aspectos determinantes do nosso olhar, sobre os modos de ver e as 
práticas de observação.

Não se trata de mais um estilo de pesquisa no campo da história das 
imagens, e sim de pensar nas formas pelas quais as imagens, através 
de interesses específicos, são produzidas, circulam e são consumidas, 
com o objetivo de reforçar ou resistir a articulações com os mais va-
riados objetivos políticos, econômicos, culturais etc. Os Estudos Vi-
suais questionam como e por que as práticas de ver (visualidade e 
visibilidade) têm transformado nosso universo de compreensão sim-
bólica, nossas práticas de olhar, nossas maneiras de ver e fazer. (PE-
GORARO, 2011, p. 45) 

Aqui, pensamos na visualidade como um objeto contemporâneo, 
ancorado na força das imagens para nossa sociedade, principalmente 
no jornalismo impresso, marcado pela relação dos sujeitos com a mate-
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rialidade do produto, incluindo suas percepções sobre as representa-
ções e narrativas visuais e as trocas culturais e simbólicas envolvidas 
nos processos interacionais. De acordo com Rocha (2006), as imagens 
assumiram um lugar determinante nas sociedades contemporâneas de 
forma que, além de tecnicamente mediadas, são dotadas de visualidade.

Falamos, produzimos, consumimos e vivemos cercados por imagens. 
Imaginamos imagens. Criamos imagens. Até mesmo transformamos 
imagens imaginadas em concretas representações. E vice-versa. So-
mos capazes de sonhar com nossa própria imagem. Algumas ima-
gens, por seu turno, são pura simulação. O trânsito é intenso e os 
contrabandos de significação ininterruptos (ROCHA, 2006, p. 2).

No entanto, segundo a autora, a produção excessiva de imagens 
revela que a possibilidade de visibilidade é também um estatuto social-
mente acordado de legibilidade e credibilidade, no qual são partilhados 
sistemas de crença e de leitura visual reconhecíveis e reconhecidos na 
malha cultural e nas interações sociais contemporâneas. Ou seja, para 
além da existência de um jogo entre o visível e o (in)visível, a visualidade 
também delimita estratégias de (in)visibilidade política, o que significa 
que a visibilidade diz respeito a um processo (educação do olhar) e a 
um progresso (exercício da interpretação ancorada na subjetividade) 
(ROCHA, 2006).

Assim, no caso das imagens que circulam nos diferentes disposi-
tivos midiáticos, a estratégia de visibilidade consiste em um processo 
“forjado”, imbuído de atos de intencionalidade, configurando uma 
espécie de “contrato de visibilidade”, que tacitamente é estabelecido 
entre os receptores e os diferentes veículos, acordando-se o que deve 
ser visível e o que se deve manter invisibilizado, sendo aplicado desde 
o modo de produção das imagens visuais até a lógica de sua veiculação. 
“Visibilidade, finalmente, apenas se realiza e se consuma no momento do 
consumo, da recepção, da codificação, da interpretação e da tradução” 
(ROCHA, 2006, p. 10). 

Ao selecionar a capa de uma revista como unidade de análise, por 
exemplo, há uma série de questões editoriais e contextuais que precisam 
ser pontuadas para a compreensão do “contrato de visibilidade” e os 
sentidos possibilitados pela mensagem visual do produto jornalístico. 
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O aspecto visual da manchete de capa pode funcionar como estratégia 
editorial (muitas vezes sensacionalista) para atrair o leitor, rendendo 
ampla circulação dos exemplares impressos e/ou inúmeros compartilha-
mentos das imagens da capa nas redes sociais. Mas, para o observador 
mais atento, é possível identificar uma outra visualidade que escapa ao 
aspecto formal captado pela dimensão do olhar e que revela os atos de 
intencionalidade (posicionamentos políticos e editoriais) da publicação. 

É o caso da capa da revista Veja, semanal de informação brasileira 
com maior índice de circulação no país (MÍDIA DADOS, 2019), que 
publicou na edição de 14 de setembro de 2016 uma ilustração do rosto 
do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em processo 
de “derretimento”, “desmanche”, “sangrando” –  proposição reforçada 
pelo emprego da cor vermelha como matiz dominante (Figura 3), sem 
uma manchete associada à imagem, comportamento editorial que não é 
comum nas composições de capa da revista, usualmente manchetadas. 
Vale ressaltar que há apenas uma pequena manchete na margem supe-
rior, grifada com a tarja amarela, mas que se refere a outra notícia (a 
morte do ator Domingos Montagner), sem qualquer relação com tema 
principal da edição – a reportagem especial intitulada “Lula é o coman-
dante máximo do petrolão, diz MP”2, publicada após a divulgação (e 
repercussão do gráfico em formato PowerPoint) pelo procurador da 
República e coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, 
Deltan Dallagnol. 

2. Reportagem disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/lula-e-comandante-
maximo-do-petrolao-diz-mp/ . Acesso em: 31 Jan. 2020. 
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O acionamento e a leitura desta capa, algum tempo após sua publi-
cação, não remete ao universo da objetividade jornalística em termos 
de representação visual, principalmente porque a ausência da manchete 
dificulta contextualizar o acontecimento que mobiliza a ilustração, mas 
revela e reforça os simbolismos editoriais imbuídos na representação 
deste personagem político sob o viés da parcialidade da revista. Esse 

FIGURA 1, 2 e 3: Capas de Newsweek, Time e Veja (Medium – Jornalistas Livres)
FONTE: Reprodução da autora



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS322

mesmo exercício de análise revela certa semelhança na representação 
visual de outros dois líderes políticos em contextos distintos, mas igual-
mente envolvidos em situações conflituosas perante a opinião pública. 

É o caso das capas das revistas norte-americanas Newsweek, de 31 
de outubro de 2011, com o rosto do presidente líbio Muammar Kadafi, 
em edição publicada logo após sua morte (Figura 1) e Time (Figura 
2), de 22 de agosto de 2016 (poucas semanas antes da edição de Veja), 
com o rosto do então candidato à presidência dos Estados Unidos, o 
republicano Donald Trump. Ambas são assinadas pelo ilustrador Edel 
Rodriguez e, apesar de empregarem metáforas visuais parecidas (o rosto 
“derretendo”), possuem significados completamente distintos. O texto 
publicado pelos Jornalistas Livres3 (2016), no Medium, aponta para 
um “paralelismo semiótico” ao observar as capas. No primeiro caso, 
registra-se o próprio ato de intencionalidade do autor da ilustração: “De 
todos os ditadores apanhados nas recentes revoltas do Oriente Médio, 
Muamar Kadafi é o primeiro a encontrar um final violento e sangrento. 
Foi isso o que me levou a achar conveniente que o rosto dele [na capa] 
parecesse derreter-se e sangrar”. No segundo caso, Trump é represen-
tado boquiaberto, bronzeado, ao lado da manchete “Meltdown” (derre-
timento ou queda abrupta).  A ilustração é publicada no contexto de 
campanha eleitoral, em meio às críticas ao candidato republicano que 
apresentava sucessivas quedas nas pesquisas.

Essas estratégias de (in)visibilidade política na composição da visua-
lidade das revistas sugerem imagens com sentidos que promovem metá-
foras visuais perigosas – daí a ideia do “paralelismo semiótico”. Para o 
Jornalistas Livres (2016), “a capa de Veja é uma incitação explícita ao 
linchamento físico de Lula, como o que aconteceu a Kadafi”. No caso de 
Time, a revista não aparenta ter intenção violenta, dado o contexto polí-
tico que motiva a ilustração. De todo modo, a abordagem de Veja é por 
si só uma sentença punitiva que apresenta metaforicamente ao leitor “a 
cabeça de Lula”, em virtude das acusações reportadas na revista – pena 

3. “Panfleto fascista pede o linchamento de Lula”. Disponível em: https://medium.com/
jornalistas-livres/panfleto-fascista-pede-o-linchamento-de-lula-67294a76d01f. Acesso 
em: 31 Jan. 2020.
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comum em outros contextos históricos, como ocorrera no Cangaço 
brasileiro, em função dos supostos delitos cometidos.

Nessa busca pelo sentido e compreensão das representações visuais, 
por meio da visualidade das notícias, devemos nos lembrar da máxima 
de Richard Wöllheim (citado por LOPES e KRAUSS, 2010, p. 254): 
“não existe um olhar inocente”. Seja na perspectiva do espectador, seja 
na perspectiva daquele que produz as imagens, nossos julgamentos e 
impressões visuais são atravessados por significados partilhados indivi-
dual ou socialmente e também pela dinâmica dos afetos, de modo que a 
relação estabelecida entre homem e imagem é determinada por uma infi-
nidade de “regras sociais” – ou “regimes de visualidade” (PORTUGAL, 
2009; LOPES e KRAUSS, 2010) – que mudam de acordo com cada época 
e lugar. Assim, os diferentes “olhares históricos” acionam os outros 
sentidos e alteram as relações de tempo/espaço do sujeito moderno e 
pós-moderno. 

Tais regimes estão ligados, portanto, à relação que os grupos nos 
quais o observador se insere estabelecem com as imagens, ou seja, do 
papel que as imagens desempenham em sua “realidade”: com o que 
está relacionado o ato de olhar? Por que se olha? O que se espera ver, 
ou ainda, o que “existe”, nesta “realidade” para se ver? Como se deve 
agir frente ao que se vê? Como construir as semelhanças ou agrupar 
visualmente as coisas? Quando se produz uma imagem gráfica, o que 
se deve representar e como se deve representar? (PORTUGAL, 2009, 
p. 2-3).

Não temos a pretensão de aprofundar uma argumentação sobre esse 
conjunto de regras que condicionam nossa relação com as imagens, 
mas devemos alertar para que, ao analisar as imagens midiáticas, consi-
deremos a existência de tais regimes de visualidade ponderando suas 
particularidades sócio históricas, tecnológicas e epistemológicas. No 
jornalismo, podemos pensar o regime de visualidade que simboliza a 
contemporaneidade, a partir da ampla (re)produção e circulação das 
imagens nos variados dispositivos, levando em consideração o contexto 
de circulação, a forma como aparecem e as funções que desempenham 
de acordo com a segmentação do público, entre outros aspectos.  
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2. A semiótica verbo-visual como proposta metodológica

As divergências conceituais no campo da Cultura Visual apontam 
para a possibilidade de traçarmos distintos percursos metodológicos 
para a compreensão das questões que emergem das experiências visuais 
(ROSE, 2007). No caso da visualidade das notícias, compreendemos 
que as peças visuais não podem ser explicáveis e seus sentidos apreen-
didos em sua totalidade pelos modelos metodológicos ancorados apenas 
na análise das superfícies da textualidade (restrita aos enunciados), 
em virtude da complexidade da aplicação dos elementos visuais que 
compõem as composições, sobretudo as páginas impressas (além dos 
elementos verbais, consideramos sua forma, as cores, texturas, ilustra-
ções, fotografias, infográficos). 

Entendemos que a visualidade das notícias se apresenta em arti-
culação texto-imagem, produzindo sentidos que são percebidos na 
leitura da composição como um todo, em sua dimensão verbo-visual. 
Tal percepção indicou a necessidade de olhar o objeto empírico sem 
dissociar as unidades de análise, mas considerando o gesto textual em 
seu conjunto (na articulação texto-imagem), as características da natu-
reza editorial do produto e os significados que a composição das páginas 
pode oferecer ao leitor. 

Na busca pelo sentido das mensagens a partir da visualidade dos 
impressos temos empreendido análises, principalmente de revistas 
impressas (semanais de informação ou segmentadas), a partir da apli-
cação da perspectiva semiótica de análise crítica de textos verbo-visuais 
defendida por Gonzalo Abril (2007), cujo objetivo não é refletir sobre “o 
que significam” os textos verbo-visuais, mas investigar os processos de 
sentido que intervém na atribuição dos significados aos textos. Para tal, 
Abril (2007) remete a um marco semiótico que entende o visual como 
campo de sentido construído de forma intersubjetiva e propõe uma 
metodologia crítica que analisa os textos visuais em termos de signi-
ficação cultural, práticas sociais e relações de poder que o permeiam e 
articulam.

Esse modelo de análise deve dar conta do que o autor denomina 
como “ponto cego” da enunciação, que é o excluído e invisibilizado 
em um determinado contexto sociocultural. Para ele, da mesma forma 
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que o silêncio do que não foi dito atua sobre o sentido do texto, o que 
não é visto e invisibilizado determinam o sentido do que o texto visual 
fornece, assim como destacamos a partir dos “contratos de visibilidade” 
(ROCHA, 2006). No entanto, a interpretação semiótica não consiste 
necessariamente em “decodificar mensagens”, mas propor hipóteses 
sobre as motivações do sujeito produtor, a forma textual o contexto, 
entre outras questões que podem condicionar a produção.

Essa concepção chama a atenção para a ligação que os signos têm com 
seus objetos e nos convida a pensar aquilo que o jornalismo constitui 
como realidade no imaginário coletivo, uma vez que tende a preva-
lecer a função indicial nos discursos informativos, considerando que 
se referem a alguma realidade pública ou até mesmo a constituem (o 
discurso que leva a crer) (TAVARES, 2012, p. 91).

O mapa teórico defendido por Abril (2007; 2012) remete a um marco 
semiótico mais amplo que entende o visual como campo de sentido 
construído como espaço de pensamento. Ele parte da compreensão do 
conceito de “textos visuais”, ao invés de “imagens”, por ser uma pers-
pectiva conceitual mais abrangente, derivada de outras experiências 
sensoriais (sonoras, táteis, olfativas). Assim, o objetivo dessa perspectiva 
analítica não é refletir sobre “o que significam” os textos verbo-visuais, 
mas investigar os processos de sentido que intervém na atribuição dos 
significados aos textos. 

Nesse sentido, para o autor, os textos são aplicações de práticas semi-
óticas ao mesmo tempo em que são geradores, reprodutores e media-
dores de outros processos culturais e de práticas sociodiscursivas, que se 
definem por momentos ou contextos de emissão, circulação ou recepção

Entendo que o “texto” deve designar qualquer unidade de comunica-
ção, geralmente multisemiótica (ou “multimodal”, segundo o vocá-
bulo da moda), sustentada por uma prática discursiva e inserida em 
uma(s) rede(s) textual(s), que pode integrar ou não elementos verbais 
e que, por conseguinte, não deve identificar-se restritivamente com 
eles (ABRIL, 2012, p. 16).

Desse modo, o sentido do texto verbo-visual só é apreendido consi-
derando seu processo interpretativo, a experiência de sua leitura e suas 
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condições socioculturais, o que ocorre em duas dimensões: o nível 
semântico que inclui o universo simbólico e o universo de significados 
da conjunção textual e, também, abrange um conjunto de conceitos e 
imagens, que integram o universo perceptivo e imaginário, presentes 
nas memórias coletivas e nas representações compartilhadas no tempo 
e no espaço; e o nível pragmático que se refere à prática discursiva, aos 
processos de produção, distribuição e consumo e à prática social, corres-
pondendo a uma gama de esferas institucionais de ordem econômica, 
política, tecnológica e cultural (ABRIL, 2007). 

O texto jornalístico em sua dimensão verbo-visual não está deslocado 
dessa concepção. Ao contrário, ele pode ser pensado na mesma perspec-
tiva: constituem redes textuais com seus atravessamentos conceituais, 
discursivos, editoriais e ideológicos, cuja significação da conjunção 
textual deve ser apreendida considerando as dimensões pragmática e 
semântica. No caso específico do jornalismo em revista, objeto em 
potencial em nossas análises, entendemos que tais produtos editoriais 
possuem certas especificidades na composição do layout das páginas 
que o diferenciam substancialmente, de jornais impressos e favorecem 
uma reflexão sobre sua cultura visual. O conteúdo das revistas, ancorado 
nas estratégias de segmentação, apresenta-se em articulação de texto-
-imagem, produzindo sentidos que são percebidos na leitura da compo-
sição como um todo.

Portanto, no campo da visualidade das notícias impressas, é possível 
compreender a experiência visual a partir da aplicação da abordagem 
semiótica proposta por Abril (2007; 2012) como uma síntese de três 
dimensões interdependentes (visual, olhar e imagem) que estabelecem 
uma relação de mediação, segundo a qual cada uma possibilita a inter-
-relação e a realização das outras. 

O nível visual refere-se ao ato perceptivo de ver ou não ver e remete 
à visualidade no sentido de “visão socializada” ancorada na relação 
entre o sujeito e o mundo, mediada por um conjunto de discursos, redes 
significantes, interesses, desejos e relações sociais do observador (no 
caso, o leitor). Essa dimensão é modulada por fatores como a atenção, a 
estrutura da situação, o caráter compartilhado ou não da prática visual, 
entre outros. O conjunto de interações visuais entre o sujeito e o mundo 
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conforma a imagem, portanto, em três perspectivas: o que se deseja ver, 
ainda que não seja visto; o que se sabe e se crê, ainda que não seja visto; 
o que se presume sobre o comportamento dos sujeitos envolvidos no 
processo de significação (emissores e receptores). 

Podemos retomar ao exemplo da capa de Veja de 14 de setembro 
de 2016. O que “vemos” ao observar a composição visual da capa? O 
que queremos ver? O que e como a revista deseja que vejamos? Que 
sentimentos a publicação deseja motivar a partir da mensagem visual? O 
exercício semiótico convida-nos a pensar a representação visual do rosto 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio de uma ilustração 
ancorada em elementos significativos como a cabeça (parte do corpo 
simbólica em termos políticos que remete à ideia de “entregar a cabeça” 
do sujeito que comete um crime), a predominância da cor vermelha na 
página (que duplamente pode ser interpretado como índice de sangue e 
também como marca partidária), a ideia de “derretimento” ou algo que 
se desintegra, se desconstrói (sugere uma movimento a partir da ação 
da justiça que revela o que está oculto) e a ausência de manchete (texto 
verbal) para explicar a ilustração ou situar o leitor no acontecimento em 
destaque na edição. 

Nesse caso, a visibilidade do “Lula desmoronando” é uma expressão 
metafórica para a presença de sentimentos de (in)justiçamento, (des)
aprovação, entre outros tensionamentos afetivos, ao mesmo tempo em 
que revela uma forma de práxis política que passa pela representação 
efetiva nas imagens visuais (ABRIL, 2007). A experiência da instância da 
visualidade deve, portanto, levar em conta seus agenciamentos, a mani-
festação do que é coletivo e que se revela na ação e na representação, 
seja na superfície da materialidade dos textos como nas sutilezas das 
instituições, nas práticas sociais e nas escolhas estéticas (ABRIL, 2012). 

O nível do olhar, segunda dimensão da abordagem semiótica de 
Abril (2007), caracteriza-se pelos atos de intencionalidade, carregados 
de modalizações subjetivas referentes ao desejo e ao afeto, ao hábito e 
ao comportamento institucionalizado, ou seja, essa instância possibilita 
pensar um “olhar editorializado” estabelecido a partir de regras edito-
riais e posicionamentos políticos inerentes ao veículo de comunicação. 
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O exercício do olhar acontece a partir de conhecimentos, pressu-
postos e esquemas prévios, bem como de condições técnicas e estruturas 
simbólicas determinadas e não envolve apenas condições perceptivas e 
sensoriais como no ato de ver. Além disso, na dimensão do olhar também 
é possível perceber uma preocupação com a dinâmica do tempo e do 
espaço no discurso visual, com os lugares da subjetividade e as formas 
de subjetivação que ela possibilita, como algo culturalmente instituído.

 [...] ao olhar e fazer olhar selecionamos, de modo consciente ou não, 
lugares de enunciação construídos e atribuídos como posições sociais: 
o olhar patriarcal, o olhar da classe dominante [...], o olhar do su-
jeito resistente, o cúmplice, o indiferente à dominação do outro etc. 
(ABRIL, 2012, p. 28).

E, da mesma forma, o olhar jornalístico estabelece seus enquadra-
mentos dos acontecimentos em pauta, revestidos de regras e valores 
editoriais, além de ideologias políticas. Por isso, considera-se também 
que refletir sobre “o olhar” supõe, no âmbito de uma semiótica verbo-
-visual, estar atento às marcas e rastros do gesto editorial presente nos 
enunciados, nas ilustrações, no conjunto da visualidade, na presença de 
um sujeito intencional. Nesta instância, observamos como a linha edito-
rial da revista Veja, no exemplo citado neste texto, determina seu olhar 
em relação às revelações do Ministério Público Federal sobre o perso-
nagem político Luiz Inácio Lula da Silva e a forma como as “acusações” 
contra o ex-presidente atravessam o debate público, a partir do gesto 
editorial da revista empregado na sua visualidade (cores, ilustração, 
ausência de manchete etc.), modalizando um gesto político editorial e a 
própria experiência visual do leitor.  

Por fim, o nível da imagem (ou ato de imaginar), abriga a reflexão 
sobre o imaginário social compartilhado (os modos de percepção e os 
sentidos partilhados por uma sociedade), materializado no discurso 
visual que remete à representação coletiva e ao peso estético e simbólico 
da experiência visual proporcionada pelas revistas. 

Vale aqui duas breves ressalvas sobre os usos conceituais. 
A primeira refere-se à noção de imagem que não coincide com o 

conceito de visualidade. Isto é, as imagens não são necessariamente 
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visuais e, no caso dos textos visuais, grande parte do que chamamos 
“imagem” é alheia ao visível, ou puramente invisível, embora se rela-
cione com ou por meio da visualidade. Ancoradas em redes virtuais, as 
imagens sempre trazem consigo algum imaginário social compartilhado 
(modos de percepção e sentidos partilhados por uma sociedade), sendo 
muitas vezes parte ou resultado desses imaginários (ABRIL, 2012).

A segunda ressalva se relaciona com a noção de imaginário. A pers-
pectiva adotada por Abril (2007) dialoga com a tradição psicanalítica de 
Lacan (e o modo de funcionamento do aparato psíquico), com a antro-
pologia de Appadurai (na qual reconhece o papel desempenhado pela 
imaginação em todas as sociedades humanas e o apoio midiático para 
sua sustentação) e com outras frentes teóricas que se debruçaram sobre 
o seu entendimento. Para o autor, “o imaginário compreende represen-
tações, evidências e pressupostos narrativos implícitos que configuram 
um modo de ‘imaginar’ o mundo, as relações sociais, o próprio grupo, 
as identidades sociais, os fins e aspirações coletivas, etc.” (ABRIL, 2007, 
p. 62).

Assim, ao pensar a cultura visual e sua relação com o espaço público, 
Abril (2010) destaca que o olhar é orientado e restringido conforme um 
regime de visão ou “regimes de visualidade”, como já havíamos mencio-
nado (PORTUGAL, 2009; LOPES e KRAUSS, 2010). Nesse contexto de 
mediação, interação e trocas simbólicas, as imagens visuais assumem 
papel importante na conformação e/ou deformação do espaço público-
-político e o espaço comum. Para compreendê-las, devem ser abordados 
o lugar e a função das imagens sobre todos os imaginários, porque os 
ordenamentos políticos se sustentam e se expressam precisamente em 
imaginários culturais (ABRIL, 2010).

Numa tentativa mais ampla de compreensão, podemos inferir que a 
capa de Veja faz parte, em certa medida, da mesma rede imaginária que 
as capas de Newsweek e Time, embora sejam representações distintas de 
contextos sociais e políticos igualmente diferentes. Assim, a significação 
propriamente dita é historicamente motivada e depende do saber do 
leitor, tal como se fosse uma verdadeira língua, inteligível para aqueles 
que aprenderam seus signos. Então, se a leitura depende da cultura e do 
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conhecimento de mundo de cada indivíduo, a visualidade das notícias 
também joga com o suposto saber de seus leitores. 

3. Considerações Finais

A empreitada de análise da visualidade das notícias revela ao pesqui-
sador uma infinidade de caminhos epistemológicos e metodológicos 
na busca pela compreensão dos fenômenos e objetos atravessados e 
mediados pelos textos visuais. A perspectiva conceitual da Cultura Visual 
e da Semiótica Verbo-visual é apresentada neste texto como sugestão 
de chave de leitura dos sentidos que emergem das experiências visuais 
das notícias, sobretudo a partir da aplicação em pesquisas anteriores em 
que observamos a visualidade do jornalismo em revista e suas distintas 
segmentações (como a cobertura política das semanais de informação, 
a moda e as representações de gênero nas segmentadas deste conteúdo, 
o ativismo feminista e as representações de corpo, trabalho e raça nas 
revistas femininas e, também, a visualidade das ciências humanas como 
aposta editorial de publicações direcionadas ao conteúdo científico).  

A experiência de aplicação metodológica com diferentes segmentos 
editoriais tem revelado que a cultura da visualidade é atravessada e 
muitas vezes configurada por fenômenos da ordem do contemporâneo, 
o que reforça a tese sobre a força das imagens e as representações visuais 
em nossa sociedade e a potência deste espaço de problematização dos 
objetos. Tal percepção conduz a pesquisa para uma abordagem situa-
cional – a qual chamamos de “análise sócio histórica”, pois observamos o 
objeto no tempo – contextualizando o objeto, sua problemática, os atra-
vessamentos conceituais e reconhecendo as tensões que o configuram. 
Na sequência, ao empreender uma “análise do dispositivo”, observamos 
as questões inerentes à mídia analisada, ressaltando suas características 
enunciativas, natureza editorial e as interações que promove com os 
sujeitos no espaço de visibilidade do qual faz parte. Por fim, aplicamos 
a “análise do produto” à luz da perspectiva semiótica apresentada, enfa-
tizando as três dimensões de análise para a compreensão da visuali-
dade – o nível da visão, do olhar e da imagem. É importante ressaltar, 
contudo, que é possível aplicar a abordagem semiótica em consonância 
com outros métodos, a depender dos questionamentos apresentados na 
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pesquisa, a exemplo da análise de conteúdo (BAUER, 2003) que pode 
auxiliar o processo de categorização do objeto a partir da aplicação dos 
conceitos como operadores analíticos. 

Além disso, a busca pela compreensão da visualidade pode ser atra-
vessada pela reflexão sobre as relações de temporalidade que emergem 
das representações visuais e das condições de enunciação e circulação 
dos textos visuais, assim como pela reflexão sobre memória e imagi-
nário, uma vez que as imagens protagonizam e configuram o contexto 
midiatizado contemporâneo. É importante, portanto, estarmos atentos 
ao que Thompson (2008) chama de “visibilidade mediada” e o fato de 
tornar visíveis as ações e os acontecimentos, como estratégia e arma 
possível no enfrentamento das lutas diárias, a partir das novas maneiras 
de agir e interagir trazidas com a mídia em suas múltiplas linguagens e 
processos interativos. 
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Capítulo 15

A ilusão temporal: política e alteridade na 
revista TRIP
Matheus Nascimento Matias Bragansa

1. Escutando a pesquisa, captando o objeto

Ao abarcar a forma como as revistas brasileiras TRIP e TPM se rela-
cionam com o tema “diversidade”, um caminho de pesquisa percor-
rido desde 20161, percebeu-se que as publicações utilizam os recursos 
(conteúdos e formas) a fim de reiterar e afirmar – a elas e aos leitores – 
suas visões sobre si próprias. Fazem isso, em várias ocasiões, colocando-
-se como publicações “à frente do seu tempo” e, consequentemente, 
mais “modernas”, “atuais” e “progressistas” que suas concorrentes e em 
relação ao próprio mercado revisteiro. A revista TRIP, criada em 1986, 
surgiu com a intenção de se distanciar dos modelos pasteurizados de 
publicações masculinas da época. Ela é tema deste texto a partir de uma 

1. Os projetos de pesquisa relacionados são: “A diversidade como fio editorial em TRIP 
e TPM: moralidades e valores de um só mercado?” (2016-2017), “A diversidade como 
fio editorial em TRIP e TPM: reconhecimento do tempo e afirmações identitárias” 
(2017-2018), “Reconhecimento do tempo e identidades editoriais nas revistas TRIP e 
TPM” (2018-2019). Todas as pesquisas contaram com apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (Fapemig), por meio de Editais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (Propp) da UFOP.
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busca pelo entendimento (e questionamento) do aspecto de vanguarda 
que a revista diz possuir em relação à representação dos corpos femi-
ninos. 

Ao recortar as edições comemorativas da publicação, publicadas ao 
longo dos seus 33 anos2, momento em que a seção Trip Girl representa 
“a cara” da revista e que as mais celebradas trip girls são relembradas 
pela magazine, esta pesquisa percebeu que tais mulheres são geralmente 
“jovens, brancas, com cabelos lisos e curvas bem definidas, fotogra-
fadas em enquadramentos datados, como o plano detalhe dos seios, a 
expressão distraída e o olhar perdido, o sorriso tímido e o corpo esten-
dido sensualmente na cama” (SANTOS; OLIVEIRA; TAVARES, 2019, p. 
09). O estereótipo “lolita”, ingênua e maliciosa (ao menos na perspectiva 
masculina), sempre retorna com ênfase na publicação, deixando de lado 
a diversidade feminina que a revista diz contemplar. Essa problemática 
fica mais clara ainda quando se verifica que a primeira Trip Girl negra, 
Patrícia Costa, estampa a revista apenas dez anos após o surgimento 
da seção (março de 1997) com a temática “sexo e pecado”, reforçando 
o estereótipo da mulata exótica, o corpo “da cor do pecado” (SANTOS; 
OLIVEIRA; TAVARES, 2019).

Já TPM (TRIP para mulheres)3, que também se autorreferencia como 
uma revista “diferente das outras”, reitera, nos discursos dos editoriais e 
matérias jornalísticas, sua vertente “contracultural”, seu esforço em sair 
do programa estrutural no qual se encontram os veículos midiáticos 
tradicionais. A certeza dessa identidade se dá nos momentos em que a 
publicação se debruça sobre temas que, segundo ela, não são convencio-
nais, tais como a “descriminalização da maconha e do aborto”, a “auto-

2. As edições analisadas, no caso da TRIP foram as comemorativas de: Edição nº 1 (dez. 
1986); Edição Especial 09 anos (dez. 1995); Edição Especial 10 anos (set. 1996); Edição 
Especial 15 anos (nov. 2001); Edição nº 100 (mai. 2002); Edição nº 200 (jun. 2011); Edição 
Especial 20 anos (out. 2007); Edição Especial 25 anos (dez. 2011); Edição nº 250 (dez. 
2015) e Edição Especial 30 anos (set. 2016). A pesquisa acompanhou também outras 
edições, principalmente a partir de outros recortes empíricos que surgiram em momentos 
pontuais (como será narrado aqui em relação ao estudo da seção Trip Girl).

3. No recorte geral do projeto, as edições de TPM recortadas foram: Edição nº 1 (mai. 
2001); Edição Especial 5 anos (out. 2006); Edição Especial 10 anos (set.2011) e Edição 
Especial 15 anos (dez.2016). Outras edições foram analisadas de acordo com os recortes 
específicos da pesquisa.
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nomia dos movimentos femininos na sociedade”, a “desconstrução dos 
paradigmas de gênero”, entre outros. Por essa certeza em relação a sua 
própria identidade, esta pesquisa buscou investigar a força provocativa 
da revista, suas verdades e incoerências. Segundo a revista, a “mulher 
TPM [...] seriam diversas e sem nenhum padrão imposto” (MATTOS; 
TAVARES, 2017, p. 03). Tal conclusão não dispensa, contudo, maiores 
especulações sobre a real estética da publicação e, por isso, esta investi-
gação levantou todas as capas da revista publicadas durante os 15 anos 
em que esteve ativa. Do total de 171 edições, apenas 15 vezes a mulher 
negra aparece na capa da revista (cerca de 90% das capas contemplam 
pessoas brancas). Além disso, os temas nos quais é possível a mulher 
negra se inserir, na perspectiva da revista, são apenas os assuntos rela-
cionados ao racismo, excluindo as demais subjetividades que cercam a 
mulher negra (MATTOS; TAVARES, 2017). 

Além de tais reflexões, a pesquisa aqui relatada também abrangeu, 
tendo em vista a construção de uma identidade editorial e problema-
tizando estratégias de autorreferencialidade presentes nesse processo 
temporal, temas sob diversos aspectos, tais como a problemática repre-
sentação da velhice nas edições temáticas da revista TRIP, estudo publi-
cado no artigo “A representação da velhice na revista Trip: uma análise 
sobre a terceira idade em edições temáticas” (SANTOS; TAVARES, 
2017); os discursos – pretensiosamente – vanguardistas da mulher 
pela revista TPM, problematizados no artigo “O futuro é feminino? 
Discursos textuais da mulher moderna na revista TPM” (MATTOS; 
TAVARES, 2018); as múltiplas camadas da memória em “Memória 
como gancho jornalístico: uma análise da revista Trip em edições espe-
ciais” (SANTOS; TAVARES, 2018); as ressonâncias do tédio no sujeito 
contemporâneo em “Tédio e contemporaneidade na tragédia natalina 
da seção Badulaque da revista TPM” (BRAGANSA; TAVARES, 2018); o 
amor e sua ressonância na contemporaneidade em “O amor evapora na 
seção Badulaque da revista TPM” (BRAGANSA; TAVARES, 2019); e o 
planejamento visual como revelação do espírito de uma época, no artigo 
“O exercício gráfico da colagem na seção Badulaque da revista TPM: 
complexidades de um jornalismo visual” (BRAGANSA; TAVARES, 
2017). 
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Diante desse contexto e partindo das reflexões apontadas pelos estudos 
que fazem parte do escopo maior da pesquisa, este ensaio avança e ques-
tiona a ideia de autorreferencialidade editorial, fazendo um sobrevoo 
sobre a questão da percepção e autopercepção (entre sujeitos: revista 
e leitor), tensionando este universo ao objeto editorial aqui em tela: a 
revista TRIP. Busca-se traçar um conjunto de ponderações “conclusivas” 
à investigação mais ampla realizada e, também, apontar para contornos 
possíveis (e outros) de compreensão deste conjunto empírico, tendo 
a(s) temporalidade(s) como marco(s) analítico(s). Além disso, questões 
políticas e de alteridade imbricadas no viver-juntos dos sujeitos contem-
porâneos se entrelaçam à pesquisa, buscando entender como se dá, nos 
dias correntes, o partilhar dos espaços sociais e a interação comunica-
cional com o Outro.

2. No decorrer do tempo, ser percebido é ser?

Em meados do século XVIII, George Berkeley, filósofo irlandês, 
desenvolveu uma ideia que pode ser resumida na máxima “esse est 
percipi”, “ser é ser percebido”. Como um empirista, Berkeley enxerga a 
experiência como fonte vital do conhecimento, indo na contramão da 
perspectiva racionalista, que acredita na apreensão do conhecimento 
através da pura elucubração racional. Não à toa, Berkeley é comumente 
considerado “idealista imaterialista”, pois defende que a única substância 
no universo é a mente (consciência, psique), e não a matéria. Isso quer 
dizer que, por mais que exista atividade no mundo exterior, só teremos 
acesso às nossas percepções, e não à fisicalidade das ações. 

Ao empreender um salto de abstração e resgatar tal máxima para a 
mentalidade contemporânea, pode-se perceber que um urinol só é um 
urinol quando percebido como tal. Uma obra de arte, só é uma obra de 
arte quando percebida como tal. É assim que um urinol, quando colo-
cado num museu, passa a ser uma obra de arte. Jogado em uma esquina, 
seria lixo. Então o que faz do urinol ser apenas um urinol, lixo ou uma 
obra de arte é a potência da percepção (no caso do urinol, há também 
um contrato social invisível que nos explicita que o lugar – o museu – 
ressignifica o sentido do objeto). 
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Talvez seja esse esforço que a revista TRIP parece empreender ao 
longo de sua história. “Ser” parece apenas um produtor de argumento 
para que a revista seja percebida como tal, pois nada adianta ser somente, 
é preciso ser percebido. E de que maneira a revista o faz?

Como indicado pela pesquisa, ao longo das edições da revista, em 
sua longitude temporal, pode-se observar a busca de TRIP em se autoa-
firmar, fortalecer sua identidade através da rememoração de momentos 
passados. A seção “Baú da Trip”, por exemplo, resgata momentos consi-
derados importantes da revista, tais como matérias engajadas politica-
mente, grandes reportagens sobre assuntos específicos etc. Na edição 
“263”, março de 2017, o “Baú da Trip” rememora sete reportagens (em 
44 páginas) sobre o tema longevidade, “apenas com pessoas com mais 
de 65 anos”, diz a matéria. Em janeiro de 2016, edição “250”, o “Baú” 
revisitou as “Páginas Negras” com o empresário Brasílio de Oliveira, o 
“rei de Ibiza”, confirmando a sua identidade de bon vivant. Em junho de 
2009, edição “178”, o “Baú” firma mais uma característica de sua persona 
relembrando a matéria com Rodrigo Resende: o surfe e esse lifestyle 
praiano, tão inerente à revista. A memória é resgatada com o objetivo 
de reafirmar para o espectador a identidade da revista, os assuntos que 
ela contempla, os momentos em que participou ativamente da história 
do mundo. 

Essa autorreferencialidade é exposta também de forma declarada ou 
sutil nos editoriais ou em matérias que permeiam a revista. Na edição 
“250”, janeiro de 2016, o editorial comemora a conquista do Prêmio Esso 
de Jornalismo, reiterando que se trata de uma premiação que “define 
um ranking respeitado da produção de comunicação no país” (p. 31). 
Logo adiante, a revista afirma que conseguiu espalhar, “pelas entranhas 
da nação”, “toda a calhordice e a pilantragem” (p. 31). Através dessas 
informações sutilmente dicotômicas, a TRIP enriquece sua identidade 
paradoxal, que navega entre um “jornalismo sério” e a “pilantragem”. 
Embora se debruce sobre questões essenciais do viver-juntos contem-
porâneo, a abordagem e o enredo que a TRIP oferece se distancia das 
fórmulas tradicionais dos veículos de comunicação. Em suas páginas, 
podem coabitar numa mesma matéria informações importantes e brin-
cadeiras non-sense.
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A silhueta identitária da revista é também contemplada quando ela 
assume, nas reportagens, posicionamentos político-sociais. Em junho 
de 2011, edição “200”, a matéria que se propõe a falar dos trâmites buro-
cráticos que envolvem a regulamentação da maconha é intitulada como 
“questão de bom-senso” (p. 62), esclarecendo, ao primeiro contato com 
o leitor, sua vertente progressista em relação ao tema. Mais à frente, 
declara: “não se trata de gostar ou não de maconha. Mas de eliminar 
a hipocrisia e a ignorância da agenda social” (p. 68). Ainda à frente, 
em letras maiúsculas: “enquanto pessoas respeitadas no mundo inteiro 
propõem formas mais inteligentes de entender, lidar e legislar sobre a 
maconha…” (p. 71). Em cada matéria, a revista exibe uma espécie de 
resíduo de sua identidade, não apenas pautando um tema, mas se colo-
cando no contexto, interferindo e sendo interferida pelo contexto social 
do país, e afirmando ser, assim, mais que um lugar de informação, mas 
um corpo ativo em um momento sócio-histórico. 

Na edição “160”, outubro de 2007, a publicação parece ter a mesma 
postura, afirmando um ponto de vista próprio, mas também seu olhar 
sobre si mesma. Com o título “desprendimento”, a curta matéria lida 
com o tema da felicidade evocando seu passado ao trazer onze outros 
momentos em que a TRIP afirmou seu ponto de vista sobre a felici-
dade. “Seremos mais felizes quando formos livres para ir e vir...” (p. 27), 
“seremos mais felizes conforme possamos ter acesso a educação…” (p. 
27), “conforme possamos conhecer, entender, respeitar e apreciar outras 
formas de pensamento, modelos de vida, culturas, filosofias, raças…” (p. 
27), dizem os textos de diversas edições. Assim, a revista ativa a consci-
ência do leitor e o faz enxergar uma espécie de (pretensa) originalidade 
da revista, configurando a solidez de sua individualidade.

Parece ser de grande valor, para TRIP, exprimir ao leitor essa ideia 
avant garde que a revista tem de si mesma. Em março de 2017, edição 
“263”, o editorial que se propõe a falar de envelhecimento, fala também 
da própria revista. “Não deve haver uma outra revista que tenha publi-
cado capa e ensaio sensual de uma mulher com mais de 70 anos nua” 
(p. 23).  O passado, nesse sentido, além de afirmar sua vontade de ser 
vista como visionária, serve para ressignificar a verdade da revista. Esse 
recurso funciona como um atualizador que molda o olhar do espec-



341A ILUSÃO TEMPORAL

tador atual, e transforma em realidade o caráter inovador que a revista 
se esforça em construir. “Nossa capa com a atriz e modelo Vera Barreto 
é uma espécie de experiência antropológica” (p. 23). Tal redescoberta de 
seus considerados grandes feitos é apresentada pela revista como uma 
força maior que seu próprio tempo. TRIP, segundo ela mesma, não é 
apenas produto de seu meio, mas está além das idiossincrasias sociais 
que enquadram uma época, e evoca o passado para que, através de sua 
história – como se sua história – confirmasse definitivamente seu caráter 
“revolucionário”, sua identidade pretensiosamente inabalável. 

O editorial da edição “262”, fevereiro de 2017, segue a mesma ideia. 
“Diversidade aqui sempre foi uma palavra levada muito a sério, vivida 
e declamada em seu mais latu sensu” (p. S/N), declara a revista sobre a 
capa com a drag queen Gloria Groove. Essa maneira de ver a si mesma 
evoca o passado não no sentido de rememorar uma simples lembrança, 
mas pretende presentificar um determinado engajamento societário. É 
dessa forma que o real não é descrito nem argumentado, mas estabele-
cido. 

Essa diferença marca os recursos da revista para manter sua iden-
tidade, pois, ao invés de exibir fatos que poderiam ajudar o leitor a 
enxergar TRIP como um veículo de ideias inovadoras, a publicação 
reitera sua persona através de sentenças que se encerram em si mesmas. 
Sobre a representação de pessoas trans na mídia, a revista exclama em 
tom categórico: “melhor prestar atenção naquilo que a gente diz há muito 
tempo [...]” Entretanto revela, através da mesma chave de presentificar 
o passado, que a primeira Trip Girl trans (a jornalista Carol Marra) só 
apareceu em 2012, após 26 anos da criação da revista. Na verdade, com 
uma certa implausibilidade de argumentos para determinados assuntos, 
o passado parece servir de defesa, uma espécie de escudo paradoxal que, 
de antemão, a salvaguarda de ser considerada retrógrada, ou pior, esque-
cida, deixada para trás no decorrer do invencível tempo. 

Sua questão é se firmar no vapor do tempo, numa tentativa sucessiva 
de presentificar o esquecido e se projetar no futuro. Melhor dizendo, a 
revista evoca o passado para dizer ao leitor no presente que ela sempre 
esteve no futuro. Um empreendimento estritamente moderno, “a angústia 
do atraso” (BERMAN, 2007, p. 206), permeado por uma obrigação revo-
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lucionária de estar em constante evolução, aquilo que Marshall Berman 
fala com tanto afinco no livro Tudo que é sólido desmancha no ar – a 
aventura da Modernidade (2007).

A sucessão de conquistas, empreendimentos tecnológicos, avanço 
científico, e uma crescente aceleração da vida, transformou aquilo que 
se chama de “passado” em algo enjoativo, obsoleto, colocando no futuro 
a compreensão de um tempo significativo e verdadeiro. Essa quebra da 
concepção clássica do tempo transforma o seu encadeamento lógico. 
A nova noção de que o futuro não é só mais uma projeção idealista 
do presente, transforma-o em uma espécie de modelador que decide 
as organizações dos dias correntes. “O futuro está se antecipando ao 
presente e estourou a cronologia, na qual o passado era passado, o 
presente é o presente, o futuro será futuro e em que todos tinham o bom 
gosto de se apresentar em seus trajes de época” (D’AMARAL, 2003, p. 
22). 

O olhar contempla, então, um holograma cibernético, que se mostra 
como um impulso ao movimento, que atesta que há um novo mundo, 
um lugar para onde ir. Mas se essa projeção possui ares de esperança, 
pois o lance de movimento é interpretado como quebra de barreiras, 
libertação para se mover, na verdade adia qualquer sentimento de 
pertencimento ou completude. Não há parada, não há chegada, não há 
silêncio ou sentimento de satisfação que perdure. Essa espécie de feitiço 
do tempo enclausura a mentalidade moderna numa paisagem virtual, 
pois o que está por vir (o verdadeiro e bom) ainda não é, e nunca será. 
“A consumação está sempre no futuro, e os objetivos perdem sua atração 
e potencial de satisfação no momento de sua realização, se não antes. Ser 
moderno significa estar sempre à frente de si mesmo [...] também signi-
fica ter uma identidade que só pode existir como projeto não realizado” 
(BAUMAN, 2001, p. 41).

Talvez por essa inquietação em torno de sua identidade móvel, 
TRIP constantemente faz um exercício de autoafirmação de si mesma, 
tentando driblar a instabilidade identitária e reorganizar os fragmentos 
em estilhaços de sua persona. Mal sabe ela que, ao tentar se fixar no 
futuro, está apenas virtualizando ainda mais suas estruturas, pois finca 
uma âncora num vácuo espacial e temporal. Além disso, essa luta para 
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se expor através de um discurso contaminado pelo que Bauman chama 
de “conceito romântico do eu” (p. 110), apenas posiciona a revista num 
invólucro idealizado, em que seu ego não passa de uma ficção identi-
tária na qual ela mesma acredita. TRIP redimensiona sua própria ficção 
de identidade presentificando passado (para legitimar-se) e futuro (para 
alongar-se), e permanece espremida entre duas espessuras maiores que 
ela mesma. 

Porque, quando a tecno-logia agencia presente e futuro num bloco 
circular e “indecidível”, no qual o futuro é causa do presente – que, 
por sua vez, também se torna causa do futuro –, ambos efeitos e causa 
reciprocamente um do outro, o passado fica num regime de pronti-
dão, de stand by, e todos os tempos se achatam num mesmo tempo. 
Agora o passado, que, na ordem naturalizada da crono-logia, estava 
muito longe de nós, torna-se nosso contemporâneo. Fica aqui à nossa 
disposição. Está aqui, e nós podemos usá-lo (D’AMARAL, 2003, p. 
25).

Não seria isso que TRIP tenciona quando publica, na edição “258”, 
setembro de 2016, uma matéria que, ao longo de dez páginas, evoca o 
passado e futuro (dois tempos que não são) para construírem o presente? 
Intitulada “Qual a sua causa?”, a matéria evidencia momentos em que 
esteve “engajada em todo tipo de diálogo, seja lutando por causas espe-
cíficas [...] ou abrindo espaço para discussões amplas…” (p. 31). O 
texto se abre demonstrando a posição da revista sobre o cigarro. “Em 
1998, a Trip avisou que não iria mais aceitar anúncios de cigarro em 
suas páginas, uma decisão pioneira tomada quando essas campanhas 
publicitárias estavam por todos os lados…” (p. 32). A página seguinte 
aborda dois temas em conjunto: racismo e homofobia. “Um beijo entre 
dois homens, corajosos na capa da Trip especial sobre diversidade…” (p. 
33). Há, nestes textos, uma evidenciada necessidade de apresentar deter-
minadas tomadas de decisão “engajadas” por parte da revista, pois não 
bastaria apenas ser, mas é necessário frisar o engajamento a fim de que 
a revista seja percebida como tal e deixe rastros no tecido do passado. 

Há também, nessas páginas, sempre a convicção de estar à frente 
do tempo, se situar no futuro. A respeito de sua tomada de posição 
em relação ao tabagismo, por exemplo, a publicação frisa que seria 
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um “aparente tiro no pé”, uma posição contracultural, “fora da caixa”. 
Há uma grande amarra entre a noção do que significa ser visionário 
e revolucionário. Entender a história da arte moderna, por exemplo, é 
captar a necessidade de desconstrução e mudança de paradigmas a todo 
o momento em movimentos desde o expressionismo de Edvard Munch 
até o expressionismo abstrato de Jackson Pollock. Por isso o discurso 
avant garde inerente à TRIP não diz respeito somente a ela, não está 
enclausurado nas páginas da publicação, mas está em favor de um plano 
de fundo conversacional amplo: a sentença da genialidade visionária é 
uma tentativa de configurar o próprio significado da palavra e sua resso-
nância no mundo. O que significa ser vanguardista no final do século 
XX? Quais temas serão considerados de vanguarda no começo do século 
XXI? Quando TRIP se intitula à frente do seu tempo, ela também confi-
gura o que é ser à frente do seu tempo, ela determina o que significa o 
conceito em determinado contexto sócio-histórico. 

É assim que a revista busca alcançar uma sintonia entre sua identi-
dade e as estruturas mais visionárias do mundo, reinventando (mani-
pulando, modelando) o passado pela chave do presente, e excluindo 
sua identidade do passado e do presente (pois ela se entende sempre 
visionária), para se projetar em direção ao infinito. TRIP nunca “foi”, 
nunca “será”, ela sempre “é.” Enquanto a sociedade anda dez passos, ela 
(segundo ela própria) já deu vinte. É essa – aparente – constância no 
movimento, sua identidade fixada através da linguagem no infinitivo, 
que a enche de espírito moderno.

3. O sensível partilhado na revista TRIP

A força que impulsiona o espírito das narrativas modernas não se 
encontra mais nas grandes epopeias de Homero, ou nas tragédias de 
ação de Eurípedes. As diretrizes trágicas muito bem esclarecidas por 
Aristóteles em A Poética, a narrativa gloriosa com começo meio e fim, 
se desmancha. O que se experiencia nas histórias de Virginia Woolf, 
Marcel Proust, no cinema de Wong Kar-Wai ou Abbas Kiarostami, é 
uma nova forma de completude de um ser humano que não se torna 
célebre em momento algum, mas está sempre dissolvido no impercep-
tível decorrer do tempo. Através de inúmeros encadeamentos sociais, 
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impulsionados pelo desenvolvimento da burguesia, Revolução Indus-
trial, e outros episódios modernos, a literatura deixa de ser privilégio 
de poucos e passa a integrar a vida íntima das pessoas. Por isso, a arte 
moderna, em seu início, se debruçou sobre inúmeras cenas de sujeitos 
lendo em situações cotidianas, tal como a cena impressionista de duas 
amigas lendo em Simplon Pass: Reading (1911) de John Singer Sargent, 
ou a primeira esposa de Claude Monet sentada sobre lilases em Spring-
time (1872), pintada pelo próprio artista. A experiência com as histó-
rias deixou de ser coletiva, e passou a ser individual. Esse intimismo 
transformou também o conteúdo das histórias, pois o sujeito cotidiano 
colocava suas experiências banais nos livros. A chave muda, e o que 
passa a ser contado não são mais as narrativas de dor e glória, mas os 
“incidentes da vida cotidiana”, como escreve William Wordsworth no 
Prefácio a Lyrical Ballads. 

 “A vida da alma não se parece com esses ternos bem cortados. Ela 
é feita com uma chuva sempre cambiante de acontecimentos sensíveis” 
(RANCIÈRE, 2017, p. 38). Jacques Rancière, filósofo francês, esclarece 
que não só as artes mecânicas passaram a ser consideradas artes através 
do “realismo moderno”, mas também a própria possibilidade de ciência 
e erudição se direciona ao anônimo à vista dessa revolução. Segundo 
o autor, há uma dimensão política no cosmos da estética. Não aquela 
relação estabelecida entre política e estética tão própria aos regimes 
fascistas do século passado, tal qual as artimanhas que Leni Riefenstahl 
soube muito bem engendrar em Triunfo da Vontade (1935), mas uma 
estética política que define, num sentido kantiano, 

um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da 
palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está 
em jogo na política como forma de experiência. A política ocupa-se 
do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem 
competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do es-
paço e dos possíveis do tempo (RANCIÈRE, 2017, p. 17).

São formas de visibilidade que, através das práticas artísticas, dizem 
respeito ao comum. A ideia de modernidade configura uma revolução 
estética nas formas de contar histórias e de fazer arte. “Passar dos grandes 
acontecimentos e personagens à vida dos anônimos” (RANCIÈRE, 2009, 
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p. 49). O real significado da vida, a verdadeira descoberta das estruturas 
de uma época, não se desvela mais nas narrativas de dor e glória, mas 
nas sutilezas dos corpos qualquer, nos detalhes ínfimos do comum, das 
camadas subjetivas dos personagens banais. Essa quebra da tradição 
representativa aristotélica transforma o zeitgeist e a mentalidade cole-
tiva da população, tirando a beleza dos príncipes e castelos, e tornando 
visível e belo a verdade do banal que, antes, permanecia escondida na 
penumbra do tempo. É o que o filólogo Erich Auerbach expressa sobre 
To the Lighthouse, de Virginia Woolf: “ela se atém a acontecimentos 
pequenos, insignificantes, escolhidos ao acaso: a mediação da meia, um 
fragmento de conversa com uma criada, um telefonema” (AUERBACH, 
2015, p. 492). Tal mudança da forma de contar histórias, do foco do 
olhar apaixonado, é também uma mudança da visibilidade dos sujeitos, 
tanto os inseridos nas histórias quanto os que produzem as histórias, 
numa época em que “qualquer um é considerado como cooperando com 
a tarefa de fazer história” (p. 59). 

A dimensão relacional entre estética e política, então, é a luta para 
“transpor a barreira entre linguagens e mundos, na reivindicação de 
acesso à linguagem comum” (RANCIÈRE, 2000, p. 5-6 apud MARQUES, 
2011, p. 26), tornando visível o que não é e “transformando os ‘sem parte’ 
[aqueles que não contam em uma comunidade] em sujeitos capazes de 
se pronunciar a respeito de questões comuns” (RANCIÈRE, 2017, p. 26). 
É nesse espaço comum que o sensível pode ser partilhado. A “partilha 
do sensível” é justamente esse gesto impulsional que faz com que histó-
rias, sujeitos, movimentos, realidades antes não contempladas, excluídas 
do “comum”, possam ser notadas, refletidas e apreciadas, partilhando o 
sensível com “sujeitos e objetos novos, tornar visível aquilo que não o 
era e tornar audíveis, como interlocutores, aqueles que eram percebidos 
somente como animais em algazarra” (RANCIÈRE, 2004, p. 38 apud 
MARQUES, 2011, p. 34). 

Esse fenômeno parece se desencadear em uma edição específica da 
revista TRIP. Em outubro de 1990, edição “19”, a revista estampa em sua 
capa um close no rosto feliz de “um negão pobre e desdentado”, segundo 
Paulo Lima, editor do veículo de comunicação (p. 45). O protagonista 
da revista, colocado na “condição de referência” (palavras de Paulo 
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Lima), se trata de Anthony Brown, músico de rua jamaicano, “hustler 
ocasional”. Num movimento contra hegemônico das representações 
midiáticas nacionais, TRIP encontra seu sujeito de maior relevância (ao 
menos nessa edição) na perambulação pelas ruas, um sujeito ordinário 
que vagueia nas “quebradas de Kingston”, capital jamaicana. O herói 
através do espaço, redimensionando os afetos e sensibilidades de seu 
tempo, estabelece uma relação ilógica para a mentalidade comercial 
dos veículos de comunicação tradicionais do país. Tal escolha estabe-
lece um sentido inelutável de correlações invisíveis: a imagem atravessa 
delimitações sociais, raciais, territoriais e temporais enquanto, ao menos 
simbolicamente, entrega ao subjetivo dos assinantes, compradores e 
transeuntes que olham a revista de soslaio nas bancas, a imagem de um 
corpo marginalizado, saído de cantos considerados periféricos e subur-
banos do globo. Essa trama simbólica estabelece um modo de comuni-
cação sensível, em que o choque de encarar a expressiva imagem de um 
sujeito que – em tempo algum seria considerado protagonista de uma 
revista “da moda” – projeta uma possível relação entre seres humanos 
inconciliáveis, reformando simbolicamente a prática do viver-juntos.

Essa fabricação do sensível, a escolha política por “atos estéticos 
como configurações da experiência, que ensejam novos modos do sentir 
e induzem novas formas da subjetividade política” (RANCIÈRE, 2017, 
p. 11), parece ser estritamente desconexa com as estruturas interpes-
soais contemporâneas, assim como as configurações mercadológicas 
“pós-modernas”. Nesse contexto, tanto as relações interpessoais quanto 
os trâmites midiáticos são regimentados pelas diretrizes do consumo. 
Segundo Bauman, os vínculos interpessoais, que obtêm a forma das 
relações de consumo construídas pelo capitalismo contemporâneo, são 
investimentos “como todos os outros: você entrou com tempo, dinheiro 
e esforços que poderia empregar para outros fins [...] esperando também 
que aquilo que perdeu [...] acabaria, de alguma forma, sendo-lhe devol-
vido –  com lucro” (BAUMAN, 2001, p. 28). Nessa mesma esteira, Pondé 
afirma que “o indivíduo empoderado do capitalismo ama apenas abstra-
ções que não implicam nenhum risco ou sofrimento” (PONDÉ, 2017, p. 
30). Em certo sentido, não é de interesse essencial aos sujeitos contem-
porâneos estabelecer sentido num viver-juntos em constante transfor-
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mação e movimento entre os sujeitos que partilham o cotidiano. Dessa 
mesma forma funcionam as ordenações mercadológicas que regem os 
veículos midiáticos. Talvez por isso a edição de outubro de 1990 não 
trouxe lucro ao veículo, como conta Paulo Lima. 

Esse desdentado é uma linda, que não vendeu. Era um negão rindo, 
cada dente tem uma incrustação de uma pedra de cor diferente [...]. 
Um dia chego no escritório, estaciona um caminhão, abrem a porta 
de trás e cai um bilhão de pacotes com aquele negão rindo… Era o 
encalhe. Parecia que ele estava rindo da nossa cara [risos] (TRIP, nov. 
2001, s/p).

Tal relato, sintomático para a compreensão das estruturas societá-
rias de um tempo, se relaciona com os estudos que Bauman empreende 
numa análise sobre a valorização dos condomínios fechados nos tempos 
correntes. A necessidade contemporânea de inclusão dos economi-
camente iguais e exclusão dos outsiders desencadeia uma ordenação 
hierárquica, pela qual determinados grupos identitários podem traçar 
múltiplos percursos enquanto o Outro não toma parte na partilha do 
sensível. Esse choque imagético é uma potência específica encontrada na 
fotografia e sua natureza específica de evocação de “realidades” nítidas, 
incisivas, perduráveis, pois só através do aparato da câmera fotográ-
fica é possível emergir aquela espécie de epifania que nos falou Roland 
Barthes: “isto foi”. 

O noema, se parece simples, na verdade é profundo o suficiente para 
desarraigar a constante analogia feita entre a pintura e a fotografia. A 
fotografia testemunha a coisa verdadeiramente real que foi colocada 
diante da objetiva, sendo captada em seu gesto, sua pose efêmera. A 
pintura pode, e muitas vezes é sua essência genial, criar uma reali-
dade imaginada, sem nem mesmo tê-la visto. “O discurso [da pintura] 
combina signos que certamente têm referentes, mas esses referentes 
podem ser e na maior parte das vezes são ‘quimeras’. Ao contrário 
dessas imitações, na Fotografia jamais posso negar que a coisa esteve 
lá” (BARTHES, 1984, p. 115). O fascínio da captura do real, uma apre-
ensão mecânica estritamente moderna, se desenvolve no subjetivo dos 
contempladores, pois é latente a percepção de que “o que a Fotografia 
reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o 
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que nunca mais poderia repetir-se existencialmente” (BARTHES, 1984, 
p. 13). Esse olhar apaixonado pelo gesto efêmero, imprimindo a fixidez 
de um movimento vaporoso, é tão fascinante quanto assustador, visto 
a importância e a ressonância da fotografia nos contextos de guerra 
modernos que inauguram, em toda sua monstruosidade, a disseminação 
das fotografias que testemunham os horrores da guerra moderna. Pela 
primeira vez, o ser humano não apenas ouve as histórias inenarráveis 
dos campos de batalha, mas vê os amontoados de corpos dilacerados 
pelas máquinas modernas. Com o advento da fotografia, esse choque 
mediante o horror é inescapável, pois agora o sujeito contemplador tem 
apenas uma escolha: se certificar de que isso que se vê aprisionado pela 
câmera, efetivamente foi.

A representação da ordinariedade da vida caminha junto ao nasci-
mento da fotografia e a possibilidade de flanar com um capturador 
de “realidades”, algo que a pintura nunca pôde propiciar. As câmeras 
velozes, penduradas nos corpos dos sujeitos apaixonados pela imagem, 
passaram a eternizar não exclusivamente a vida dos grandes palácios e 
principados, mas a cacofonia de vozes presentes nas ruas. Desde as fotos 
esperançosas de Cartier-Bresson, passando pela estranheza de Vivian 
Maier, até o kitsch contemporâneo de Martin Parr, a natureza da foto-
grafia tem algo a ver com a eternização de fragmentos espalhados pelas 
reclusas ruas da vida cotidiana, dos sujeitos. 

A fotografia capa da edição de outubro de 1990 de TRIP parece 
pertencer a esse movimento, pois quebra – ao menos simbolicamente – 
a hierarquia que sempre esteve em jogo na partilha política: “a partilha 
entre os que agem e suportam; entre as classes cultivadas, que tem acesso 
a uma totalização da experiência vivida, e as classes selvagens, afundadas 
nas fragmentações do trabalho e da experiência sensível” (RANCIÈRE, 
2017, p. 66). Ainda mais numa revista como TRIP, em que as capas são 
estampadas com arquetípicos corpos brancos de modelos higienizadas 
pela plasticidade da composição fotográfica e pela edição suave, a foto-
grafia de Anthony Brown como protagonista da edição enriquece “essa 
nova racionalidade do banal e do obscuro que se contrapõe às grandes 
ordenações aristotélicas e se tornará a nova racionalidade da história da 



MÍDIA, TEMPO E INTERAÇÕES SOCIAIS350

vida material oposta às histórias dos grandes feitos e dos grandes perso-
nagens” (RANCIÈRE, 2017, p. 56). 

A publicação constrói assim, sentidos que vão sendo desencadeados 
pelo contato com um veículo jornalístico enquanto dispositivo midi-
ático, possivelmente transformando as relações que se constroem no 
viver-juntos. A dimensão sensível e política (pois através da experiência 
com o sensível são reconfiguradas as estruturas de poder interpessoais 
que perpassam a vida social), ao penetrar na capa da revista, trans-
forma também a definição das possibilidades de um veículo midiático 
de comunicação. Aqui, a mídia é captada em sua essência estética, como 
algo para além de um produto mercadológico gerado pelas necessi-
dades capitalistas de consumo. Na esteira de Sodré, a comunicação seria 
um “processo (ação) de pôr diferenças em comum” (SODRÉ, 2014, p. 
193), sendo assim, as relações estabelecidas na corriqueira vida social 
seriam o lugar de manifestação das interações comunicacionais entre 
identidades diferentes. O privilégio da comunicação é utilizado como 
uma esperança à recuperação afetiva, amarrando, através dos processos 
comunicacionais, a potência dos dispositivos midiáticos com a vida 
cotidiana dos sujeitos. 

4. O futuro projetado

A revista, na verdade, está inserida em um contexto amplo, maior 
que ela mesma, que estrutura suas narrativas e molda sua identidade – o 
que não tira sua responsabilidade, suas escolhas, seu viés identitário, sua 
subjetividade. TRIP, por vezes, parece ignorar esse fato, talvez porque 
o fascínio de se ver e se mostrar avant garde camufle as incoerências 
que permeiam a história da revista. Através de um recorrente fluxo de – 
pretensiosos – argumentos que a impulsionam ao futuro (fantasiado por 
ela mesma), a revista cria uma ficção identitária, na qual ela mesma acre-
dita. Elabora também uma quimera ficcional temporal, que a fixa como 
um modelo visionário, sempre à frente do decorrer do tempo. Talvez 
seja isso que ela se cristalize na mentalidade coletiva dos leitores, pois a 
publicação não se contenta em representar assuntos saídos da crista da 
onda. Além disso, ela sempre se afirma como parte de tensões histórias 
que constroem o tempo, estabelecendo assim sua fixidez na estrutura 
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midiática. Se a lógica moderna é caracterizada pela necessidade absoluta 
de avançar a passos mais velozes, criar uma espécie de evolução infinita 
– logro que se vê na mentalidade industrial, empresarial, econômica, 
social e cultural modernas – TRIP se insere nesse contexto (ou quer se 
inserir) como um rastro inapagável, sempre reiterando: “nós estávamos 
lá”, “nós participamos disso”. 

O homem contemporâneo vive tão completamente imerso na tempo-
ralidade urgente dos relógios de máxima precisão, no tempo contado 
em décimos de segundo, que já não é possível conceber outras for-
mas de estar no mundo que não sejam as da velocidade e da pressa 
(KEHL, 2009, p. 123).

Da mesma forma, é um tanto quanto inconcebível para TRIP se 
manter fora desse impulso ao veloz, da necessidade de chegar primeiro 
e avisar a nós, que estamos no passado, que o futuro se faz presente 
nas páginas da publicação. Segundo Márcio Tavares d’Amaral, “a nossa 
contemporaneidade” tem uma “curiosa compulsão de ter um tempo 
próprio” (2003, p. 18). Uma paisagem que se quer moderna é o que se vê 
nas páginas de TRIP.

Em estrita relação com o tempo, TRIP, especialmente nas edições 
temáticas, tensiona as relações afetivas entre os sujeitos, construindo 
uma ruptura representativa na tentativa de transformar a chave pela 
qual está engendrada a cultura contemporânea. A partilha do sensível 
estabelecida através da figura de Anthony Brown desvela importantes 
encadeamentos temporais: pois projeta o foco do olhar na cotidianidade 
banal como lugar de protagonismo, renovação de sentidos e potência 
sensível de experiência estética; desvela determinado zeitgeist moderno, 
que estrutura os alicerces globais pela chave de uma hegemonia política 
econômica, pois na tentativa de empoderar determinados atores sociais 
há o perigo de coisificar, transformar em imagem o sujeito. 

Embora a revista proponha tais diálogos que, talvez, a situariam em 
um tempo diferente das demais publicações do país (como ela afirma), 
há sempre algumas desarmonias que inquietam a mente do leitor (pense 
sobre os estudos exibidos ao longo do texto, por exemplo, a pesquisa 
sobre a representação das mulheres negras pela revista). A imagem 
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do músico jamaicano Anthony Brown, por exemplo, tem a potência 
de compartilhar o sensível mas, paradoxalmente, transforma o ser em 
objeto. É a morte do sujeito de Roland Barthes. “A fotografia trans-
forma o sujeito em objeto” (p. 26), diz o autor. O sujeito se torna “Todo-
-Imagem”, ou seja, a “Morte em pessoa” (p. 29). Na edição de outubro 
de 1990, o Anthony é apenas um argumento que verificaria o status 
utopista da revista TRIP. 

É então do futuro, em nome do futuro e através de uma perspectiva 
de futuro que TRIP se posiciona frente às transformações na tempo-
ralidade – sempre enriquecendo o ponto de vista do leitor sobre sua 
identidade. Por isso, é importante entender a ressonância dos objetos 
midiáticos e da ideia de midiatização para mapear percepções sobre 
a alteridade, as novas formas do viver-juntos e o agir dos veículos de 
comunicação no cotidiano. A criação de diferentes espaços de possibi-
lidades identitárias nas capas e nos conteúdos da revista TRIP possibi-
litam identificar alguns modos de funcionamento das relações de alteri-
dade e intolerância na sociedade brasileira. Esse movimento de ruptura 
desvela, entretanto, a continuidade das relações de convívio fundamen-
tadas da incapacidade afetiva em relação ao Outro.
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Capítulo 16

Revista Galileu e o jornalismo  
representativo: uma análise das Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas 
no jornalismo científico
Juliana Folhadella

1. Introdução

A revista Galileu (Editora Globo), que existe desde 1991, completa 
seus 30 anos de existência tratando do mesmo assunto desde o seu nasci-
mento: a ciência. Ao falar dessa temática, alguns conteúdos são mais 
comumente associados a ela do que outros: espaço, tecnologia, funcio-
namento do corpo humano e a natureza. Entretanto, a definição de 
ciência não está conectada diretamente a assuntos das áreas de exatas ou 
biológicas, mas sim ao estudo aprofundado e metódico de certo assunto. 

Lançada em agosto de 1991 como Globo Ciência, a revista apresen-
tava na primeira edição uma capa que tratava de robôs, da exploração 
espacial, das microcirurgias e do disco laser. Em setembro de 1998, a 
revista passa a se chamar Galileu e a mudança foi, além do nome, alcan-
çando o projeto gráfico e editorial da revista, que começou a enfatizar 
temas como comportamento – embora essa abordagem, à época, ainda 
não explorasse as Ciências Humanas e Sociais com tanta ênfase. 

Em 2015, Galileu realizou a reforma gráfica e editorial mais expres-
siva dentre todas já realizadas, pois as mudanças gráficas reformularam 
o visual inteiro da revista, e assuntos de Ciências Humanas, Sociais e 
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Sociais Aplicadas ganharam destaque em suas páginas. A partir disso, 
capas que falam de bullying, gordofobia, feminicídio e masculinidade 
dividem espaço com os assuntos que sempre foram usuais desta publi-
cação, como o desenvolvimento de robôs e as descobertas da cura de 
alguma doença. Abaixo, a primeira capa da Globo Ciência, a primeira 
capa da revista sob o novo nome e a primeira capa após o redesign e a 
reforma editorial.

FIGURA 1: Primeira edição da Globo Ciência; a primeira edição da revista sob o novo 
nome e a primeira após a reforma gráfica e editorial de 2015

Fonte: Acervo digital
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Segundo Cristine Kist, editora executiva da revista, na palestra 
“Galileu – Entre a hard science e a ciência política”1,  as mudanças edito-
riais ocorreram porque os jornalistas sentiram falta de assuntos mais 
representativos de questões sociais nas publicações em circulação. Em 
entrevista ao portal Comunique-se2, a editora chefe à época, Giuliana 
Toledo, conta que Galileu passou a investir em representatividade, 
trazendo para o novo projeto editorial mais diversidade de fontes, maior 
representatividade de fala e mais igualdade de gênero, tanto nas fontes 
quanto nos próprios jornalistas e colaboradores da revista.

Assim, o objetivo da nossa pesquisa foi compreender como se 
realizou a reforma gráfica e editorial de Galileu, bem como entender 
como temas relacionados às humanidades passaram a ser tratadas pela 
revista. A conexão visualidade e Ciências Humanas se faz por conta do 
modo como essas temáticas são exploradas no novo design da revista,

O novo projeto, portanto, é fruto da percepção dessa crescente de-
manda de debates sobre questões relacionadas às representações em 
diversos níveis na sociedade. E, por isso, ao invés de enfatizar temas 
como a origem do homem, a cura de doenças, avanços e inovações 
tecnológicas, ligados à “hard science”, prioriza a análise de temas li-
gados ao campo das ciências humanas e sociais aplicadas, até então 
invisibilizados nas pautas das revistas desse segmento.

A grande mudança editorial e gráfica é percebida justamente a partir 
da ênfase na representatividade, com capas estampadas pela diversi-
dade de cor, gênero e corpos de todo tipo. Com a missão de não es-
tereotipar a representação do tema proposto, Galileu ainda continua 
a trazer matérias de temas gerais, além de assuntos relevantes e polê-
micos, porém, retratados sob a ótica da ciência (Projeto da Iniciação 
científica “Galileu e o jornalismo representativo: uma análise da visu-
alidade das ciências humanas e sociais aplicadas como manchete de 
capa”, 2018, p. 4). 

1. “Cristine Kist abre discussão sobre a reformulação da Galieu” , disponível em: http://
www.jornaljr.com.br/2016/05/19/cristine-kist-abre-discussao-sobre-reformulacao-da-
galileu/  Acesso em 17 Nov. 2019

2. “Revista Galileu e mudança editorial por um jornalismo mais representativo”, disponível 
em https://portal.comunique-se.com.br/revista-galileu-e-mudanca-editorial-por-um-
jornalismo-mais-representativo/ Acesso em 17 Nov. 2019
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Já os objetivos específicos da pesquisa desenvolvida incluíam fazer 
um mapeamento dos temas abordados pela revista a partir da primeira 
edição após a reformulação gráfica e editorial e identificar as estratégias 
de representação verbo-visuais dos assuntos pautados na publicação.

Nesse novo projeto editorial e gráfico, Galileu tenta trazer para o 
impresso tudo o que não pode ser feito na web, como explica o editor 
Gustavo Poloni no editorial de número 292, na edição inaugural do 
projeto: “Não faz sentido reproduzir coisas que só têm no mundo 
virtual [...] uma revista tem de valorizar as fotos, os infográficos, usar 
suas páginas para surpreender o leitor”. A seguir, retomamos o edito-
rial completo desta edição, que aborda as motivações das mudanças e as 
referências que foram utilizadas:

De tempos em tempos, é preciso rever o que não está funcionando e o 
que pode ser melhorado numa revista. A linha editorial ainda faz sen-
tido? O projeto gráfico ficou antiquado? É preciso criar novas seções 
e, quem sabe, acabar com algumas delas? A edição da GALILEU que 
você tem em mãos é o resultado de mais uma dessas mudanças que 
se fazem tão necessárias. Da capa à pegada dos textos, da logomarca 
à missão, do projeto gráfico à assinatura, absolutamente tudo mudou. 

A transformação teve início ainda em junho, quando Rafael Quick 
assumiu a direção de arte da revista. Mineiro de Belo Horizonte, é 
um dos mais talentosos designers da sua geração, e seus trabalhos 
já receberam prêmios no Brasil e no exterior. Quando começamos a 
conversar sobre a nova GALILEU, Quick fez uma dessas perguntas 
que obrigam a parar pra pensar: o que só o analógico pode fazer? A 
resposta- descobri com o passar dos dias - não era tão simples assim.

Quick tem uma visão muito interessante sobre o assunto. Para ele, 
uma revista não deve almejar o que jamais poderia ser. Parece papo 
de boteco, eu sei. O que ele quis dizer é que ela não pode ocupar o 
lugar do jornalismo de internet, por exemplo. Não faz sentido repro-
duzir coisas que só têm sentido no mundo virtual- como as tags que 
usávamos com frequência nas matérias. Uma revista tem de valorizar 
as fotos, os infográficos, usar suas páginas para surpreender o leitor. 
Ou seja, precisa valorizar o papel. 
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Com uma prancheta em mãos, uma das características mais marcan-
tes do seu jeito de trabalhar, Quick começou a rascunhar o que seria 
a nova GALILEU. Com ajuda dos designers Fernanda Didini e Feu e 
do restante da redação, discutimos a nova missão de GALILEU, bus-
camos arquétipos para decidir qual seria o seu papel (spoiler: somos 
um rebelde otimista) e saímos atrás de referências. Dos lambe-lambes 
tão em moda nas grandes cidades emprestamos a tipografia. Dos atlas 
e livros, as texturas e o cuidado nos detalhes. E, nos inspirando nas 
revistas que amamos (sim, aqui amamos revistas!), criamos uma capa 
mais limpa, seções modernas, a pegada agressiva das reportagens.

O resultado desse trabalho, que durou meses, custou horas de dis-
cussão, noites maldormidas e que foi escrutinado por muita gente 
competente (obrigado, Paula Perim, Rodolfo França, José Pequeno e 
Frederic Kachar), é a edição de novembro da GALILEU. Sem medo 
de errar, trata-se de uma das revistas mais elegantes e modernas do 
país. E sem deixar de lado os assuntos mais relevantes, interessantes 
e polêmicos, sempre retratados sob a ótica daquilo que nos remete à 
sua origem: a ciência. A nova GALILEU é motivo de muito orgulho 
para todos nós, que damos duro para fazer a revista com um único 
objetivo: agradar você, caro leitor. Espero que goste (Galileu, 2015, 
ed. 292, p. 4)

De acordo com Rafael Quick, editor de arte, na palestra “Redesign 
editorial: o novo projeto da Galileu”, ministrada para a IED São Paulo3, 
a demanda pela mudança também surge da editora ao perceber que o 
site da revista movimentava um engajamento maior que a edição física. 
Decidiram, então, levar para o papel o que o site vinha investindo e 
que não continha nas edições físicas: temas mais polêmicos, que não 
falavam somente sobre ciências, e traziam mais questões para se refletir. 
O quadro abaixo, retirado da palestra, explica a ideia do reposiciona-
mento da marca:

3. A palestra completa pode ser assistida em https://www.youtube.com/watch?v=7ZDS-
xAWtOM
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Para o reposicionamento, os editores procuraram entender qual o 
sentido de se fazer uma revista de papel na atualidade, dado o decai-
mento e a crise do jornalismo impresso. Entretanto, depois de uma 
pesquisa encomendada pela Editora Globo, notou-se que havia uma 
projeção de crescimento da leitura impressa. Decidiu-se, então, pensar 
no que só poderia ser feito no analógico. 

A ideia central passou de “usar ciência para falar de assuntos que 
preocupam e interessam os jovens”, para usar a ciência como meio pelo 
qual a revista trata das temáticas de humanidades, conforme ilustram 
as capas abaixo: as questões tangentes à sociedade e à justiça com as 
próprias mãos, a onda de divulgação de notícias falsas, o feminismo, 
temáticas comportamentais como o suicídio, a sexualização infantil e a 
síndrome de burnout, entre outros.

FIGURA 2: Reposicionamento da Galileu
FONTE: Palestra “redesign editorial: o novo projeto da Galileu”, dada por Rafael Quick 

ao IED São Paulo
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FIGURA 3: Capas Galileu, edições 295, 310 299, 307, 332 e 334.
FONTE: Acervo digital
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2. O jornalismo científico de Galileu e as humanidades em pauta 

Ao pensarmos em revista, podemos afirmar que ela diz muito sobre a 
história da sociedade atual. Para Vogel (2013), a revista é uma espécie de 
arquivo do contemporâneo. Um caleidoscópio de imagens justapostas 
que produz sentidos e reconfigura nossa experiência com o tempo. As 
revistas produzem olhares sobre si e sobre o mundo, por meio das mais 
diferentes formas de contar uma história. Neste sentido, para a autora, 
toda revista propõe, de alguma maneira, uma reflexão sobre o contem-
porâneo a partir da apresentação material de imagens (fotografias, ilus-
trações, informações narrativas) de quaisquer tempos. Assim, as revistas 
impressas podem ser pensadas como mediadoras das representações 
sociais e agentes de construção do imaginário coletivo. 

Ao analisar a nova proposta editorial feita em 2015 por Galileu, 
pode-se observar essa representação da sociedade que, principalmente 
nesta década, passou a dialogar mais com os temas sociais, principal-
mente no espaço virtual, pois muitas pautas que saíram nas edições 
impressas repercutiram na internet primeiro. 

Além disso, pensar a proposta editorial de Galileu sugere uma 
reflexão a respeito da segmentação das revistas que, de acordo com 
Shroeder (2013), é o campo da diferenciação de público. Além disso, 
existe também a especialização, a diferenciação temática das revistas. 
Isso significa que, no caso da Galileu, estamos falando de uma revista 
jornalística especializada em ciência. 

O jornalismo científico que a revista se propõe a fazer diz respeito 
à simplificação da ciência para um público que não é especializado; ou 
seja, um público que não é conhecedor da área, mas deseja obter infor-
mações sobre ciência. O uso de linguagem simples, sempre fazendo 
associações com o que acontece no dia-a-dia, é um dos recursos utili-
zados. Outro recurso é o uso de ilustrações –  algo comum no mundo da 
ciência, como defende Miranda (2007), já que a imagem se torna prova 
ótica de veracidade e ilustra a visão do cientista.

Segundo o Anuário Mídia Dados 20194, Galileu é a terceira no 
ranking da evolução da circulação dos principais títulos deste segmento, 

4. Ver: http://159.89.80.182/midia-dados-sp/public/
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com uma média de 70,1 mil exemplares (entre vendas e assinaturas), 
atrás de Superinteressante (219,9 mil) e Mundo Estranho (987,2 mil). 
Apesar da diferença significativa no índice de circulação em compa-
ração às suas principais concorrentes, há uma questão que singulariza 
Galileu: em 2015, a revista atualizou seu projeto gráfico e fez diversas 
mudanças em sua proposta editorial, além de sempre trazer temáticas 
de humanidades em seu conteúdo. Contudo, em dezembro de 2019, foi 
anunciado o fim da revista impressa, sem uma justificativa do motivo 
para tal – apenas uma nota dada no último editorial de que a revista não 
mais circularia impressa, mas que seria mantida a marca digital.

De novembro de 2015 a junho de 2019, 45 edições foram lançadas, 
diversas com capas que traziam luz às temáticas de humanidades, como 
bullying, masculinidade, fascismo, cansaço, novas formas de relaciona-
mento, entre capas que ainda abordavam as ciências duras, temáticas 
que já eram comuns à revista.

A primeira edição após a reformulação, de número 292 de novembro 
de 2015, traz como matéria de capa a reportagem “Transgênero: tudo o 
que você sabe está errado” (Figura 5), abordando a estrutura social de 

FIGURA 4: Capas das revistas Mundo Estranho e Superinteressante
FONTE: Acervo digital
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gênero, trazendo à tona o tema LGBTQ+ e desconstruindo a padroni-
zação que é socialmente aceita, se valendo de pesquisas científicas que 
embasaram a matéria.
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Com o slogan “a ciência que ajuda você a mudar o mundo”, a editora 
Cristina Kist aborda a mudança editorial na Galileu no editorial da 
publicação de julho de 2017: 

Volta e meia alguém posta nas nossas redes sociais que “preferia 
quando a GALILEU falava de ciência”. Já temos até uma resposta pa-
drão: enviamos vários links com matérias de física, química ou biolo-
gia feitas naquele mesmo dia.

Mas vou aproveitar este espaço — e o fato de a nossa reportagem des-
ta edição tratar quase que apenas de ciências exatas — para dar uma 
resposta um pouco mais elaborada. 

Existem algumas boas revistas dedicadas exclusivamente ao universo 
acadêmico e às últimas descobertas feitas em laboratórios do mundo 
todo, mas a GALILEU definitivamente não é uma delas. Nós até fala-
mos sobre essas coisas também, mas o que realmente fazemos bem é 
tratar da relação entre a ciência e o que acontece ao seu redor. Acre-
ditamos mesmo que a ciência pode ajudar você a mudar o mundo 

FIGURA 5: Reportagem “Transgênero: tudo o que você sabe está errado”
FONTE: Acervo digital
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— tanto que estampamos essa frase em todas as nossas capas já há 
alguns meses.

Como disse nosso colunista Daniel Barros em seu texto deste mês 
(não deixe de ler a página 71), “educar cientificamente não é ape-
nas divulgar resultados de pesquisas, mas ensinar as bases do mé-
todo experimental” para que ele possa ser aplicado no dia a dia por 
qualquer um — inclusive você, que lê esta carta agora. É por isso que 
com frequência buscamos elementos do método científico para tratar 
de temas atuais e mesmo polêmicos, o que por vezes é confundido 
com um “afastamento” da ciência propriamente dita — na verdade, é 
justamente o contrário: o que queremos é trazer a ciência para mais 
perto da nossa realidade.

Isso dito, é óbvio que a ciência “de raiz” é absolutamente fascinante e 
sempre terá espaço tanto na revista quanto no nosso site, e a repor-
tagem de capa deste mês é prova disso. Espero que vocês gostem de 
ler tanto quanto nós gostamos de fazer. Até o mês que vem! (Galileu, 
edição n° 312, 2017, p. 5).

A posição editorial de Galileu é de que a revista investe em falar sobre 
ciência de modo a conectá-la com o cotidiano do leitor. Isso significa ir 
além das ciências duras, mas abordar a ciência por trás de comporta-
mentos, acontecimentos, e refletir sobre a sociedade atual. 

Também é possível observar que Galileu se compromete com esse 
objetivo de difundir o conhecimento científico – já que a revista busca 
retratar em suas páginas as notícias sobre descobertas científicas – ao 
explicar, em uma linguagem acessível ao leitor diversas curiosidades, 
como por exemplo, o funcionamento do cérebro e como certo elemento 
químico pode ser usado no dia a dia. 

Uma característica importante do jornalismo de revista é a unidade 
verbo-visual como recurso estético. De forma diferente do jornal, a 
revista valoriza a imagem de maneira que ela ajude a compreender o 
texto, trazendo exemplificações visuais (como imagens que expliquem 
o funcionamento de alguma máquina, infográficos ou passo a passo em 
forma de imagem,) que contribuem para a composição da informação 
que uma matéria deseja passar. É nesse sentido que se destaca o uso de 
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infográficos, mapas, imagens e outros recursos que complementam o 
texto de forma visual. O recurso de infografia na revista também ajuda a 
“compreender a complexidade da estatística, das tabelas e dos conteúdos 
analíticos – e a comunicação de todo esse material de uma forma gráfica 
clara e articulada” (HURLBURT, 1989, p. 124). Galileu comumente se 
utiliza desses recursos em suas reportagens, de forma a trazer informa-
ções através de gráficos e infográficos, tentando facilitar a compreensão 
de assuntos que por vezes podem ser técnicos, como o funcionamento 
de foguetes ou a rota de asteroides no espaço.

Outra estratégia é acionar especialistas de diversas áreas de conhe-
cimento como Direito, História e Psicologia para destrinchar aconte-
cimentos da sociedade. Como exemplo, na matéria “Essa novinha é 
apenas uma criança” (edição n°299, de junho de 2016) a reportagem faz 
referência ao livro “História Social da Criança e da Família”, do histo-
riador Phillipe Ariès, para explicar o conceito de infância: 

Em História Social da Criança e da Família, o historiador francês Phi-
lippe Ariès explica que, na Idade Média, não existia o conceito de 

FIGURA 6: Recursos de ilustração e infografia em Galileu
Fonte: acervo digital
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infância: as crianças eram vistas como pequenos adultos. Para o pes-
quisador, a noção de infância surge na Idade Moderna, quando me-
ninos e meninas começam a ser inseridos no espaço da família. Mas é 
só a partir do século 20 que a sociedade passa a se preocupar de fato 
com o bem-estar e os direitos da criança. No Brasil, por exemplo, o 
conjunto de normas que têm como objetivo garantir esses direitos, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, só foi criado em 1990 (Galileu, 
edição n° 299, 2016, p. 40). 

Outra forma de tornar o conhecimento acessível é o uso de dados 
estatísticos para, por exemplo, falar sobre o número de relações mono-
gâmicas, a porcentagem de pessoas que afirmam já terem traído e o 
número de espécies que são monogâmicas, como é o caso da reportagem 
“Toda forma de amor” (edição n°311, de junho de 2017): 

Entre os gays, no entanto, relacionamentos abertos não são tão in-
comuns quanto entre os heterossexuais. Um estudo da Universidade 
Estadual de San Francisco (EUA) acompanhou 556 casais de homens 
durante três anos — e descobriu que 50% deles faziam sexo fora do 
casamento com aprovação total do parceiro (Galileu, edição n° 311, 
2017, p. 33).

3. Classificação temática das reportagens

Ao analisar as temáticas que as principais concorrentes de Galileu 
dispunham, observamos justamente essa lacuna no que diz respeito às 
humanidades em pauta. Portanto, a pesquisa de iniciação científica5 fez 
uma análise de 45 edições de Galileu, selecionadas entre 2015 e 2019. 
A partir da reunião das edições, da leitura das reportagens e por meio 
de análise de conteúdo, observamos as questões tratadas nas revistas, 
categorizando as temáticas mais abordadas, com o objetivo de entender 
qual o tipo de abordagem feita ao falar de humanidades. Também obser-
vamos como as matérias foram visualmente construídas com objetivo de 

5. O projeto de iniciação científica intitulado “Galileu e o jornalismo representativo: uma 
análise da visualidade das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas como manchete de capa” 
ocorreu entre agosto de 2018 e julho de 2019, com fomento da CNPq, sob a orientação da 
Profa. Dra. Michele da Silva Tavares
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identificar como Galileu propõe uma leitura das humanidades através 
do jornalismo. 

A análise de conteúdo, metodologia utilizada na pesquisa, é “um 
método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenô-
menos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (FONSECA 
JÚNIOR, 2009, p. 280). É uma metodologia que nasce nas Ciências 
Humanas e é muito aplicada no Jornalismo, como uma técnica de 
filtragem para, por exemplo, “detectar tendências e modelos na análise 
de critérios de noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos” 
(HERCOVITZ, 2008, p. 123). A autora explica que ela serve também 
para descrever e classificar produtos, gêneros e formatos jornalísticos 
e comparar o conteúdo jornalístico de diferentes mídias. Ou seja, é um 
método que, por meio de categorização de certos conteúdos, pretende 
compreender o que eles dizem ou revelam sobre a sociedade. 

A pesquisa também se preocupou em quantificar quais os tipos de 
matérias eram abordadas em Galileu. Assim, após leitura das edições 
lançadas, foram criadas categorias temáticas a partir das reportagens 
recortadas. Para melhor compreender a estrutura editorial da revista, 
é importante compreender como ela é organizada internamente. No 
recorte da pesquisa, “A Antimatéria” é a primeira parte da revista, com 
conteúdos jornalísticos sobre descobertas e novidades em diversos 
campos: tecnologia, física, medicina, psicologia, pesquisas científicas, 
novidades de filmes e séries. Nas versões mais recentes, essa seção edito-
rial também traz todo mês um fluxograma, apresentando algum assunto 
em voga (como um filme lançado ou o carnaval, feito em março de 2018) 
e indicando vários tipos de mídias que têm relação com o assunto, como 
séries, aplicativos e livros. Já a seção “Matéria” contém reportagens mais 
longas que se aprofundam em diversos temas, geralmente seguindo o 
esquema de um dossiê, reportagem de capa, quatro ou cinco reportagens 
menores e uma entrevista. Há ainda as colunas “Mulheres nas estrelas” e 
“Tubos de ensaios”, seguidas de duas páginas finais de fotos, intituladas 
“Panorâmica” e a página final, com a seção “Quer que eu desenhe?” com 
ilustrações de alguma notícia do mês. 

Para este capítulo, interessa-nos a seção Matéria, que contém as 
reportagens da revista. Durante os anos de 2015 a 2019, o formato dessa 
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parte pouco mudou. Algumas edições trazem seis reportagens ao invés 
de cinco, e o dossiê passou a vir após a reportagem de capa, em papel de 
material diferenciado. 

A partir do material analisado, foram criadas sete categorias para dar 
conta de englobar as reportagens: sociedade, ciência, política, tecno-
logia, história e cultura. A categoria sociedade foi definida com base em 
reportagens que abordam temas tangentes à sociedade em que vivemos, 
como sexualidade, sistema carcerário, trabalho, entre outros. A segunda 
categoria foi a de ciências, para categorizar reportagens que tem como 
tema principal a própria ciência – descobertas científicas ou como 
funciona a questão de pesquisa nas universidades. A terceira categoria 
foi política; a quarta, natureza – e cabe aqui especificar que boa parte das 
reportagens cujo principal tema é natureza é fotográfica; a quinta cate-
goria foi história, com reportagens que abordam acontecimentos histó-
ricos, como a revolução russa; a sexta categoria criada foi a de cultura, 
com temas muito relacionados também ao entretenimento como, por 
exemplo, quadrinhos ou cinema. Por fim, a última categoria foi tecno-
logia. 

Com as categorias criadas e as reportagens divididas, foi possível 
observar a ocorrência de cada temática e concluir o forte crescimento 
das temáticas que são de humanidades, principalmente se tratando de 
sociedade, política e história. Quantitativamente, elas somam a maioria 
das reportagens de Galileu. Além disso, temas como ciência abordam 
não só as ciências duras, mas os estudos científicos no geral. É comum 
Galileu trazer em suas reportagens misturas dessas temáticas, abor-
dando ciência e sociedade, por exemplo. 

4. Considerações Finais

Os resultados desta pesquisa deixam claro que Galileu, desde a sua 
reforma editorial, preocupou-se em realizar um jornalismo mais repre-
sentativo, buscando em suas reportagens trazer questões como igualdade 
de gênero, representatividade de minorias e abordagens que buscam a 
igualdade. Isso se observa claramente em reportagens que trazem perso-
nagens reais, dando voz a pessoas que passaram por situações retratadas 
nas reportagens, dando espaço para que elas mesmas contem suas histó-
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rias, como na reportagem “O novo homem existe?” (Galileu, edição 
328, novembro de 2018) em que há relatos de vários homens sobre suas 
reflexões e vivências de masculinidade. Além disso, Galileu busca trazer 
corpos que nem sempre se encaixam nos padrões sociais, dar mais vozes 
às mulheres e retratar corpos negros de forma mais igualitária.

É importante compreender o jornalismo que a revista Galileu se 
propôs a fazer a partir de 2015: trazer humanidade, no sentido mais 
delicado da palavra, à ciência. Ao tratar de temas como o machismo, 
a vivência em quilombos, preconceitos e felicidade, a revista propõe 
olhar para esses temas com a seriedade que a ciência pede, mas ao trazer 
personagens reais, propor reflexões filosóficas e abordar esses temas em 
suas capas, a Galileu também ajuda a humanizar a ciência, a torná-la 
mais tangível ao leitor que não é especialista e associá-la ao cotidiano 
do público. 

Compreendemos também que muitas pautas têm grande visibili-
dade por conta da internet, que é um espaço de circulação ampliado e 
que permite a troca de informações entre diversas pessoas, e que isso é 
positivo tanto para compreender que tipo de conteúdo Galileu e outras 
mídias – como redes sociais e noticiários – podem agendar, quanto para 
analisar como o público recebe esse conteúdo. 

É significativo ressaltar, mais uma vez, o quão importante é o inves-
timento no jornalismo científico, já que é uma forma de comunicar 
descobertas para a sociedade em geral, e que a comunicação tem o papel 
de trazer o conhecimento para a comunidade. 
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Capítulo 17

Leituras do social em páginas de Dossiê: a 
revista CULT e o imperativo cultural  
do nosso tempo
Janderson Silva

Desde 1997, ano de sua fundação, a revista brasileira CULT (Editora 
Bregantini) publica mensalmente dossiês, conjunto de textos pensados 
e escritos por especialistas, segundo conceituação feita pela própria 
revista. Força motriz para seu funcionamento, a seção “Dossiê” marca 
presença em CULT desde sua primeira edição, privilegiando discus-
sões mais aprofundadas, ora por meio de abordagens analíticas sobre 
as coisas e os acontecimentos do mundo, ora por meio de discussões com 
preceitos teóricos, de caráter introdutório e pedagógico. A revista, no 
espaço do “Dossiê”, fala sobre problemas sociais, políticos, classe social, 
raça e gênero, sempre ancorando suas discussões na produção acadê-
mica e em teorias sociais que, por sua vez, buscam auxiliar a ver e a 
ler as realidades que nos circundam. O modo como essas discussões 
são promovidas se diferenciam dos moldes empregados pela Academia, 
pois os dossiês não publicam artigos científicos, nos moldes de revistas 
especializadas. 

É pensando nessas questões que nossa proposta de pesquisa se confi-
gura: um estudo que leva em consideração aspectos históricos da cons-
trução da revista, ao tratar o “Dossiê” como espaço editorial específico, 
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dotado de um modo expressão singular. Dentro da problemática apre-
sentada para este texto, pensamos uma narrativa de apresentação do 
tema de pesquisa, discutindo a necessidade de interrogar sobre a seção 
“Dossiê”, como objeto empírico de nosso estudo. 

Por isso, diferenciamos as instâncias do percurso que caracterizam 
a pesquisa ganha um tom interessante, levando em conta sua constante 
reavaliação como prerrogativa. Apesar de ter sido um processo que se 
realiza em fragmentos, quando postulado como algo “concreto” é que 
começamos a apreender suas causas, instâncias de representação, circu-
lação, possíveis efeitos, movimentações e consequências. Parte daí a 
importância de observar a questão do percurso, pois é possível, com 
ele, perceber as nuances das escolhas feitas, a delimitação e a realização 
das questões trabalhadas, de análise e de resultados. Atrelada a essa 
atmosfera movente, tem-se a instigante relação do/a pesquisador/a com 
o Grupo de Pesquisa, espaço de partilha e construção de experiências, 
pela observação constante do modo como os/as professores/as agem, 
leem, interpelam, interpretam, em suma, realizam seus projetos. Tais 
ações nos oferecem uma oportunidade valiosa da vivência acadêmica, 
representando um salto ético, moral e epistemológico cuja gratidão 
deixo publicamente registrada. 

Passando às questões centrais deste texto, dividimos a construção 
argumentativa em três momentos: 1) de recuperação do objeto em 
trabalhos realizados anteriormente numa tentativa de justificar a rele-
vância e a importância de encarar os dossiês publicados na CULT como 
fenômeno a ser investigado; 2) recuperação de duas publicações autorais 
que tomam os dossiês como objetos específicos de análise, culminando 
no momento final de 3) fixação das bases de pesquisa em uma perspec-
tiva autoral. 
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1. Esquadrinhando a seção “Dossiê” da CULT

Levando em conta o cenário midiático contemporâneo em que um 
número espantoso de revistas tem enfrentado problemas1, sobretudo 
revistas do segmento cultural de grande circulação2, torna-se curioso e 
notável reparar naquelas que ainda conseguem se manter. Há mais de 20 
anos no mercado editorial de revistas, CULT se consolidou como uma 
das principais e a mais “longeva revista de cultura do país” (ANDRADRE, 
BREGANTINI, 2017). Fundada em 21 de julho de 1997, em São Paulo, 
sob responsabilidade de Manuel da Costa Pinto, com direção de Paulo 
Lemos e publicada, à época, pela Lemos Editora, a revista pretendia 
realizar um “retrato multifacetado do panorama cultural”, de modo 
“pluralista (embora seletivo)” da complexa realidade brasileira. Daí o 
nome CULT, fragmento de cultura, busca “traduzir a instantaneidade 
e a rapidez caleidoscópica da comunicação contemporânea” (LEMOS 
e PINTO, 1997). A revista CULT nasce literária, preocupada com “o 
mundo das palavras, da cultura e da literatura”, estampando em suas 
capas o compromisso de ser a “revista brasileira de literatura”, posições 
orientadoras dos conteúdos das edições de número 1 a 56, de março de 
2002. 

Em seus primeiros (quase) seis anos, figuraram com protagonismo 
nas capas da revista representantes do (1) mundo da literatura e da 
(2) cultura, como o revolucionário Che Guevara (edição #1), o poeta 
Ferreira Gullar (#3), o músico e compositor Arnaldo Antunes (#4), a 
escritora Clarice Lispector (#5), o escritor João Ubaldo Ribeiro (#6), 
o escritor francês Michel Tournier (#8), a poetisa Hilda Hilst (#12), o 
poeta Haroldo de Campos (#13) e cujos dossiês das respectivas edições 
traziam produções sobre o Padre Antônio Vieira (#1), a Literatura Alemã 

1. Só em 2018, pelo menos 15 revistas brasileiras deixaram de circular totalmente ou 
tiveram suas versões impressas descontinuadas. Entre elas estão títulos importantes como: 
Elle, Cosmopolitan, Mundo Estranho, Cláudia, Tititi, Vejinha Rio e Rolling Stone Brasil.

2. Tomamos o encerramento das atividades da revista Bravo! (circulou de 1997 a 2013, 
publicada pela Editora Abril) como um marco histórico para as revistas do segmento 
cultural de grande circulação no Brasil. Em 2016, Bravo! retorna sob o comando de Helena 
Bagnoli e Guilherme Werneck (publishers) apostando em outro formato de apresentação 
de seu conteúdo. Desde então, pouco tem acontecido no ramo de revistas desse segmento.
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(#3), os cem anos de Canudos e a guerra na literatura brasileira (#4), a 
ficção científica brasileira (#6), o poeta Cruz e Souza (#8), o sociólogo e 
crítico literário Antônio Cândido (#12) e o escritor Albert Camus (#13) 
entre outros nomes como o do poeta João Brossa (#19), a escritora Lygia 
Fagundes Telles (#23), o escritor Machado de Assis (#24), Sigmund 
Freud, fundador da psicanálise (#28), o escritor Gilberto Freyre (#32), o 
filósofo Jean-Paul Sartre (#34), a filósofa Marilena Chauí (#35), os escri-
tores Eça de Queiroz (#38), Oscar Wilde (#40), Graciliano Ramos (#42), 
o filósofo Martin Heidegger (#44), a escritora Cecília Meireles (#51); bem 
como acontecimentos ligados a estes dois universos, como a Bienal do 
Livro no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o Salão Internacional do Livro 
de São Paulo (edições #9 e #15 e #21, respectivamente), além de abor-
dagens de cunho mais analítico, como é o caso dos dossiês sobre “Lite-
ratura em imagens” (#10), “Futebol em prosa e verso” (#11), “Estudos 
Culturais” (#17), “Erotismo e literatura” (#30), “Caminhos do Islã” (#53) 
e “Literatura made in U.S.A” (#56)3. Variadas editorias compunham as 
edições: entrevistas, publicação de poesias – profissionais ou amadoras, 
narrativas biográficas, pedagógicas – voltadas para o ensino da língua 
portuguesa, perfis, ensaios, resenhas, reportagens (sobre história, arte, 
música), coberturas de eventos, lançamento de livros, além, claro, os 
dossiês  –  publicados em uma seção específica, intitulada “Dossiê”4. 

Passadas 56 edições, algumas mudanças de caráter editorial alteraram 
as estruturas da publicação. A começar pelo modo como os dossiês 
passaram a abordar os variados universos do campo acadêmico-inte-
lectual e social. Até a sua 56ª edição, de março de 2002, CULT realizava 
um atravessamento das questões de ordem cultural sempre ancorado na 
produção literária, em uma acepção quase canônica do termo. Realizada 
a passos lentos, a apreensão de pautas mais abertas, não exclusivamente 
submetidas ao universo da literatura, passaram a ocupar os dossiês da 
revista.

Alguns exemplos foram os dossiês “Cristianismo e Modernidade” 
(#64), “Literatura gay: bandeira política ou gênero literário?” (#66), 

3. Todas as capas da revista CULT até a data de publicação deste texto podem ser acessadas 
em: https://bit.ly/338p7rC. 

4. Segundo levantamento e análise realizados pelo autor entre os anos 2018 e 2019.
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“Hitler: a face do mal” (#67), “Maquiavel e o sentido da política” (#74), 
“A psicanálise enfrenta o novo século” (#77), “O que pensam os Estados 
Unidos” (#83), “Harry Potter e as bruxas do mercado” (#92), “A nova 
face da França” (#94), “1968: muito além de maio” (#126), “Deus no 
pensamento contemporâneo” (#131), “A democracia e seus impasses” 
(#137), “Qual é o sentido do trabalho?” (#139), “Ética em tempos de 
crise” (#145), sendo assim até os dias atuais, com dossiês sobre o “Poder 
da psiquiatria” (#184), “Teoria queer” (#193), “Linguagem do trauma” 
(#199), “Quarta onda” (#219), “Réquiem para uma nação” (#227), “Quem 
são e o que pensam as “novas” direitas brasileiras?” (#234), “Sexologia 
política” (#241), “Vamos falar sobre suicídio” (#250), “Parentalidade e 
vulnerabilidades” (#251), “Fé e política” (#252) e “Filosofia e macumba” 
(#254). Além destas, há pautas de caráter mais introdutório, que visam 
apresentar vida e obra de autores/as trabalhados no espaço acadêmico-
-universitário –  como os dossiês sobre Roland Barthes (#100), Søren 
Kierkegaard (#116), Michel Foucault (#134), Friedrich Nietzsche (#149), 
Pierre Bourdieu (#166), Antonio Negri (#189), Michel de Montaigne 
(#221), Donald Winnicott (#237), Walter Benjamin (#245) e Orides 
Fontela (#2555) – que continuam marcando presença nos dossiês da 
revista. 

Outra mudança de perfil da CULT diz das alterações no corpo dire-
tório6. Adquirida pela antiga Editora 17 (atualmente Editora Bregantini), 
em 2002, quando Daysi Bregantini toma a frente da revista. Em editorial 
da 57ª edição (maio de 2002, p. 4), a nova diretora e editora da CULT, 
diz: “[...] a partir desta edição, Cult deixa de ser uma revista exclusiva-
mente de literatura para ser também uma revista de cultura” [que nas 
palavras de José Paulo Paes] “é tudo aquilo que a gente se lembra após 
ter esquecido o que leu. É uma atitude que se aperfeiçoa no contato com 
a arte. [...] não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica o olhar”. 
Neste caso, a partir da nova visada proposta por Bregantini, CULT se 
realinha e passa a oferecer elaborações críticas provenientes dos mais 

5. Último Dossiê lançado em março de 2020, data de finalização deste texto. 

6. Segundo levantamento e análise realizados pelo autor entre os anos 2018 e 2019.
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diversos campos do conhecimento, sempre atrelada à academia, sobre-
tudo nas produções pensadas para os dossiês. 

Estes dois pontos serão levados a cabo na sequência do texto, culmi-
nando em nossa desconfiança central: vemos a seção “Dossiê” da CULT 
como uma “fissura editorial”, levando em conta o tipo de abordagem 
interpretativa que realiza sobre o tempo e as mais diversas realidades 
sociais.

2. Rumo a uma ambientação de pesquisa: “Dossiê” CULT em 
evidência

Ao realizar uma busca pelo Catálogo de Teses e Dissertações da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, por 
trabalhos que tenham CULT como objeto de pesquisa, a fim de visualizar 
temporalmente as produções que envolveram a revista em diferentes 
angulações, problematizações e análises em comparação ao desenho que 
propomos, pudemos obter, utilizando a palavra-chave “revista CULT”, 
expressivos 7.414 resultados, em distintas áreas do saber, nos relegando 
algumas dificuldades. Apesar de termos utilizado duas palavras, difi-
cilmente conseguiríamos desassociar essa junção, uma vez que buscar 
somente pelo termo “cult” nos levaria a encontrar trabalhos estritamente 
relacionados com o termo “cultura”, por exemplo, ou derivações como 
“cultural”. O mesmo aconteceria se optássemos pela busca utilizando 
somente o termo “revista”, sem a especificidade da publicação.

Levando em consideração tais ponderações, recolhemos alguns 
trabalhos cujas propostas se aproximam da nossa pesquisa: “Revista 
Cult: Leituras do presente (1997-2002)”, apresentado ao Programa de 
Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC), por Fabiola Alves da Silva, em 2006; “REVISTA CULT 
– Canal de expressão pública da produção cultural”, apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade 
Metodista de São Paulo, por Ana Lúcia Nishida Tsutsui, em 2006; “Da 
popularização da filosofia à expertise filosófica: uma problematização 
do papel do intelectual na mídia (Revista CULT 1997-2013)”, apresen-
tado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de 
São Paulo (USP), por Guilherme Magalhães Vale de Souza Oliveira, em 
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2015 e “Primeira pessoa do plural em dossiê da revista Cult: traços de 
modalização”, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por Renan Paulo 
Bini, em 2018. Vamos nos ater a estes quatro trabalhos, em específico, 
pelo fato de cada um deles tangenciarem uma instância cara ao nosso 
percurso: a questão da interpretação do tempo presente como objeto de 
análise; CULT como canal de expressão cultural; seus dossiês, e a impor-
tância da figura e do papel da intelectualidade nesses processos. 

Silva (2006), cujo foco sobre “a revista literária Cult” pretendeu 
observar como esta “trava um diálogo com o presente e, particular-
mente, como o mercado e a literatura se veem envoltos nesse processo” 
(p. 3), se atentou às primeiras 56 edições da revista, ou seja, até seu 
realinhamento editorial proposto pela Editora 17 (atual editora Bregan-
tini), traçando um perfil da publicação a partir de uma coleta minu-
ciosa de dados. Pela análise, a autora indica três momentos: 1) “como os 
sentidos do nome ‘cult’ determinam a própria configuração da revista”, 
2) “a convivência de opostos na Cult” e 3) “a invasão de um fenômeno 
moderno nas páginas da revista: a inflação da memória” (p. 3), insti-
tuindo diferentes modos de ler o tempo em que estavam inseridos, que 
permitiram a autora compreender a relação de CULT com o presente. 
Diante disso, é primordial considerar que o trabalho de Silva (2006) 
não encara o “Dossiê” como unidade que possui suas especificidades, 
evidentemente, pois não se tratava de sua preocupação de pesquisa. O 
“Dossiê” figura no trabalho enquanto uma reunião de textos

[...] diversos sobre um tema pré-estabelecido, configurando-se como 
a parte mais extensa da revista com maior consistência e aprofunda-
mento em relação aos demais artigos e seções. É uma seção que nunca 
deixou de faltar na Cult e que sempre se localizou no final da publi-
cação, antes da seção de cartas dos leitores (“Do leitor”). Os objetos 
abordados nela giram em torno do campo da literatura ou da cultura 
em geral e são trazidos à baila pelas efemérides de uma figura, de um 
grupo, ou de uma obra que são considerados centrais ao pensamento 
intelectual ou que se destacam de certa forma (SILVA, 2006, p. 24).

O trabalho não se debruça sobre o que a reunião de textos que confi-
guram a seção “Dossiê” tem a dizer, o que tende a unificar seus argu-
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mentos. Além disso,  nem mesmo o tipo de leitura que se realiza via 
“Dossiê” é trabalhado em seus moldes específicos: tais dossiês são elabo-
rados e escritos, em grande maioria, por intelectuais e acadêmicos: “Os 
objetos abordados nela [a seção “Dossiê”] [...] são considerados centrais 
ao pensamento intelectual ou que se destacam de certa forma” (SILVA, 
2006, p. 24) dirá a autora, o que para nós fará diferença se a conside-
ração for reescrita: o Dossiê, na revista, é um parâmetro central para a 
expressão do pensamento intelectual, das leituras realizadas a respeito 
da sociedade. Nos dossiês publicados pela CULT, há uma capacidade de 
leitura e tradução de distintas realidades sociais por intelectuais.

Esta perspectiva encontra lastros no trabalho desenvolvido por 
Tsutsui (2006), que busca “analisar, em uma perspectiva histórico-socio-
lógica, o papel desempenhado pela imprensa especializada, no caso pela 
revista ‘Cult’, na promoção e divulgação de conteúdos relacionados à 
Cultura” visando investigar se “essa publicação pode ser entendida como 
canal de expressão pública da produção intelectual” (p. 8). Com foco 
nas discussões sobre jornalismo cultural, a autora tenta compreender as 
“variáveis do trabalho jornalístico com especificidades que lhe são deter-
minantes”, realizando uma análise qualitativa do conteúdo da revista, se 
detendo em 93 edições (do início, em julho de 1997, até julho de 2005), e 
lança como hipótese que o “universo denominado ‘jornalismo cultural’ 
corresponde a uma dinâmica mais ampla e complexa da que lhe é atual-
mente conferida” (p. 8). 

Interessante notar que Tsutsui (2006) insere na discussão uma 
questão voltada à intelligenstia7 brasileira, pois, conforme salienta a 
autora, com a pesquisa “rompeu-se [...] a visão simplificadora da cober-
tura da área, comprovando a existência de uma mídia que atua como 
espaço de reflexão, sendo responsável pela difusão e propagação de 

7. Segundo Gomide (2017, p. 10-11) “de modo muito sumário, e descontando-se todas 
as múltiplas versões pelas quais o termo passou, a intelligentsia pode ser entendida como 
certa categoria de pensadores letrados que se autoatribui a missão de defender os valores 
culturais, e que se localiza distante do ‘Estado’ quanto do ‘povo’”. Aurora Bernardini 
(2018, p. 48) explica que “a força desta categoria social manifestou-se justamente através 
do poder que a literatura, a imprensa e a crítica passaram a paulatinamente ter sobre 
a opinião pública, poder esse de tão grande importância histórica que não encontrou 
paralelo em nenhuma outra parte do mundo”.
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bens simbólico-culturais” (p. 8). Mesmo, assim como Silva (2006), não 
tendo como foco de pesquisa a seção “Dossiê”, Tsutsui (2006, p. 126) é 
contundente ao desenvolver o seguinte comentário: “Grande parte dos 
dossiês foi resultado de pesquisas que professores e alunos desenvol-
veram em suas respectivas áreas de atuação. Sobretudo neste espaço, 
encontram-se contribuições de nomes expressivos da intelectualidade 
brasileira”, elevando o “Dossiê” enquanto um espaço cuja camada inte-
lectual-universitária gerava e fazia circular seus discursos, percepção 
que auxilia na defesa da nossa perspectiva. 

O trabalho realizado por Oliveira (2015, p. 8) visa uma “discussão 
crítica acerca das relações entre filosofia e mídia”, valendo-se de teori-
zações foucaultianas, partindo de “um primeiro mapeamento de enun-
ciados de diferentes naturezas que se dedicaram a debater desdobra-
mentos da popularização da filosofia e a difundir produções culturais 
alegadamente filosóficas” (p. 8), realizando um mapeamento dos artigos 
e entrevistas realizados por e com filósofos/as – ou com alguma formação 
na área, ao longo de 186 edições da revista (até dezembro de 2013). O 
autor preocupa-se com a função pública do filósofo na mídia, levan-
tando a hipótese de “conversão da prática filosófica em uma expertise da 
conduta humana, por meio de sua aliança com práticas de cunho esté-
tico e psicopedagógicos, findando por participar de tal modo no rol das 
estratégias contemporâneas de governo de si e dos outros” (OLIVEIRA, 
2015, p. 8).

Aqui, o “Dossiê” ganha certo destaque, pois, invariavelmente, é neste 
espaço que, na revista, discussões de cunho teórico-analítico são comu-
mente realizadas – sobretudo sobre Filosofia, tal como salienta o autor. 
Preocupado com uma questão representacional-discursiva que tem no 
âmago de sua investigação a circulação de entendimentos sobre a Filo-
sofia, Oliveira (2015) faz descortinar uma questão cara ao nosso percurso 
de investigação, que diz respeito à possibilidade de fazer circular um 
pensamento, uma forma de pensar, através dos dossiês da revista. 

Por último, o trabalho de Bini (2018) está preocupado com uma 
questão retórica no uso da primeira pessoa do plural em texto jorna-
lístico, levando adiante a hipótese de que “essa pessoa do discurso pode 
agregar ao texto modalização epistémica e diferentes instâncias de 
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sentido vinculadas às categorias ethos, pathos e logos da Retórica” (BINI, 
2018, p. 7). O autor, no caso, analisa o dossiê “Percepções do Feminino 
e Ações Feministas”, publicado na edição 210, de março de 2016. Este é 
o único trabalho cuja presença do “Dossiê” é demarcada. No entanto, 
diferentemente da nossa proposta (como se verá a seguir), a questão 
ensaística não ocorre ao pesquisador, mas sim uma preocupação argu-
mentativa pela ótica da manipulação do discurso, que agiria sobre a 
plateia orientando a produção de sentidos. Tal proposição tenderia a 
negar o estabelecimento de um diálogo entre a instância da produção 
e a plateia, por meio da tessitura e da expressão de um pensamento 
moldado pelo dossiê em questão. Desconsidera-se uma lógica editorial 
e intelectual-interpretativa por trás do “Dossiê”, bem como sua historici-
dade enquanto seção fixa na revista há mais de 20 anos, responsável por 
produzir mais do que somente discursos meramente orientados. 

Mesmo ante as diferenças entre os trabalhos – sendo elas temporais, 
de distintas Áreas de Concentração ou Linhas de Pesquisa, reafirmamos 
sua importância por se tratar de trabalhos de base e referência, que 
traçam percursos que auxiliaram na construção da nossa investigação. 
Porém, não há, nas propostas citadas, alguma que observe o “Dossiê” 
enquanto fenômeno central na revista CULT a ser investigado, embora 
apareçam pistas de como essa perspectiva pode ser promissora, sobre-
tudo se levarmos em conta as características históricas na constituição 
dos dossiês enquanto categoria editorial e gênero textual ou seja, um 
trabalho em conjunto com a Academia e o meio universitário, no qual 
há primazia pela intelectualidade e uma ampliação na elaboração de 
pautas voltadas para a interpretação das diferentes realidades sociais. 
Isso faz com que nossa proposta interrogue sobre o papel editorial e 
social do “Dossiê”, revelando e problematizando suas potências e possí-
veis limites.

3. “Dossiê” CULT e a leitura das realidades sociais

A seção “Dossiê” marca presença de maneira incisiva na revista 
CULT reunindo, para além dos textos, figuras intelectuais das mais 
diversas esferas do campo de produção de conhecimento sobre Ciências 
Humanas e Sociais, sustentando também uma relação bastante próxima 
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dos ambientes universitários. Segundo define o dicionário Houaiss de 
Língua Portuguesa, a palavra dossiê diz de uma série de documentos que 
tratam, revelam a vida de um ou mais indivíduos de um país, de uma 
instituição etc., ou ainda, de uma coleção de documentos relativos a um 
processo relacionado a qualquer assunto. Evidenciada pela definição, 
dossiê tem força de atribuição documental, característica própria do 
conceito estruturante de revista (SCALZO, 2004; ALI, 2009; TAVARES, 
2013; TAVARES e SCHWAAB, 2013) que faz com que CULT trabalhe 
pela ótica da documentação (pelo significado do dossiê, pelo dispositivo 
revista e pela documental enquanto práxis), pois tem o Dossiê como 
lógica editorial estruturante da publicação desde sua fundação. 

Tal como nos mostra Lais Seixas (2009, p. 54) um dossiê “pode ser um 
conjunto de enquetes com vários ângulos para a compreensão completa 
do assunto, mas também pode ser um conjunto de artigos sobre um 
mesmo assunto”. Indo um pouco mais além, José Marques de Melo e 
Francisco de Assis (2016) nos dizem que dossiê pode ser enquadrado 
como um gênero jornalístico interpretativo que tem em sua efetivação 
algo do âmbito da atribuição de sentidos pelo mecanismo do julgamento 
e do esclarecimento das coisas. Em junho de 2018, na edição de número 
235, a revista, ao anunciar a chegada dos dossiês digitais, propõe uma 
definição para o que seria a sua seção “Dossiê”: “um conjunto de textos 
aprofundados e escritos por especialistas sobre assuntos e pensadores 
relevantes” (p. 5). Tal elaboração se adere bem ao editorial publicado 
na edição #141 de CULT, na qual Daysi Bregantini diz: “[…] a proposta 
jornalística da revista CULT é determinada a oferecer aos leitores um 
conhecimento em toda sua profundidade. Entre as opções de produzir 
textos simplificados e de respeitar a cultura, a revista prefere a segunda. 
[...]” (p. 3).

Talvez, por uma questão de conformação genérica, dentro dos 
preceitos de uma cena jornalística fundamentada em entendimentos 
datados sobre jornalismo de ramo cultural, CULT ainda necessite 
se enquadrar nessa definição. Há, de fato, uma proposta jornalística 
“cultural” na revista uma vez que conta com reportagens, entrevistas 
e a seção “Estante”, com resenhas de livros, por exemplo. No entanto, 
nota-se um movimento realizado pelo próprio periódico em exercitar 
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uma apreensão do conceito de cultura de maneira mais alargada, menos 
vinculado à cobertura e à agenda cultural e mais voltado à interpretação 
de certas manifestações compreendidas como atributos da vida social e 
sua dimensão cultural – como a misoginia e o machismo, por exemplo. 

Desconfiamos que esse movimento conceitual e epistemológico 
se dá nos seus dossiês. Estes tensionam a revista enquanto conceito, 
uma vez que, considerando aspectos de sua construção e constituição, 
possuem potência articuladora para produções de sentidos abarcadas 
pela profundidade proporcionada pela aproximação com a Academia, 
as Ciências Humanas e Sociais, na tentativa de instituir uma linguagem 
mais acessível a estes discursos que passam a circular em suas páginas ao 
pautar um “fora do eixo” da cultura. 

Marcia Benetti (2013) lança um olhar amplo para aquilo que, gene-
ricamente, se designa por jornalismo de revista, e apresenta alguns 
aspectos que auxiliam a compreender as características de CULT em 
sua materialidade. Dentro do que propõe Benetti (2013), algumas carac-
terísticas aparecem, como: a ideia de segmento; durabilidade material 
(pois torna-se um objeto colecionável); a relação direta com o leitor/a; 
uma primazia pela abordagem de temáticas amplas; o privilégio pela 
longa duração; a efetivação de uma relação hermenêutica com o mundo; 
uma íntima relação com o julgamento do que é ou não contemporâneo; 
a força em apresentar parâmetros de adequação e inadequação aos 
modos de vivenciar o presente, estabelecendo sentidos de normalidade 
ou desvios; a opinião na e da revista, de seus articulistas e provocações 
editoriais e de “sentido do gosto”, além de trabalhar com as emoções 
de quem as consome ao se (in)formar. É curioso notar na concepção 
postulada por Benetti (2013) pontos suscetíveis de mutação no sentido 
do que uma revista é. Isso nos ajuda a entender aspectos da presença do 
“Dossiê” na revista CULT.

Vamos nos ater a três desses aspectos, a fim de contornar ainda mais 
nosso objeto de estudo: 1) a primazia pela abordagem de temáticas 
amplas – mesmo que dentro de uma linha editorial específica e com 
o privilégio da longa duração dos conteúdos; 2) a efetivação de uma 
relação interpretativa do mundo e 3) a íntima relação com o julgamento 
do que é ou não contemporâneo, seus parâmetros de adequação e inade-
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quação aos modos de vivenciar o presente em tensão com os sentidos de 
normalidade ou desvios, por meio de uma opinião expressa no “Dossiê” 
em relação às emoções de quem as consome ao se (in)formar.

Até a última atualização deste texto, 254 edições da revista haviam 
sido lançadas. Portanto, 254 dossiês com temáticas que variam entre 
Psicanálise, Filosofia, Política, Feminismo, Literatura, Sociologia, Reli-
gião, Cultura, Cinema, Música e Artes Plásticas. A própria cultura é 
assunto da revista, denotando que o entendimento editorial pelo termo 
vai além do próprio vocábulo. Em CULT é possível observar uma preo-
cupação pela durabilidade de seus conteúdos, a partir de suas caracte-
rísticas. Além dos entendimentos já traçados sobre revista, a presença 
da seção “Dossiê” faz com que seus materiais se tornem menos pere-
cíveis no tempo por trabalhar dentro de uma lógica de documentação. 
Também opta pelas efemérides como recurso cultural para trazer à tona 
pautas consideradas importantes e casá-las às propostas editoriais dos 
dossiês. O que pretendemos observar na realização da pesquisa são os 
mecanismos de construção de novos sentidos sobre temas sociais e suas 
atualizações (mutações) por meio do artifício da crítica textual e social.

São duas instâncias de observação na pesquisa. A primeira se refere 
à formulação/produção do “Dossiê”, destacando o patamar comuni-
cacional do gênero textual pensado (o ensaio) para a seção, visando a 
instância da circulação do discurso gerado – tendo uma preocupação 
com as formas de pensamento transpassadas por meio destas instâncias. 
A segunda diz respeito ao julgamento do que é ou não contemporâneo; 
a parâmetros, modos de vivenciar o presente, tensionando sentidos de 
normalidade, desvios, reações à norma, por meio de uma opinião mani-
festa em seus dossiês, dos/das especialistas/intelectuais acadêmicos que 
ali atuam.

Em texto que apresentamos no XV Seminário de Alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio – PósCOM, e publi-
cado em 20188, há uma reflexão a respeito do que é possível apreender 
de uma guinada emocional, pensando o conceito de paixão, visando 
alargar a compreensão do termo por aproximação deste com o de polí-

8. Texto disponível em http://bit.ly/2qBZTC2. Acesso em: 15 Mar. 2020.
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tica e cuja observação empírica se deu no âmbito comunicacional. 
Transpomos o sentimento da paixão para o campo de ações cotidianas, 
propondo elevar o conceito para além de uma concepção amorosa, 
fazendo-o transitar, sobretudo, no campo das tensões sociais. Conteu-
disticamente, observamos os dossiês publicados nos anos de 2016 pela 
revista como possíveis espaços de expressão/retomada dessas paixões, 
pelo pensamento crítico, visando empreender uma maneira de constru-
ímos e darmos sentidos às nossas ações e às interpretações que fazemos 
do mundo. Tentávamos olhar para emoções sociais nos dossiês, de 
maneira efervescente e viva, buscando trabalhar tal questão emocional 
visando as dinâmicas próprias da seção “Dossiê”. 

Em outra produção, para o XI Encontro dos Programas de Pós-
-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais – Ecomig9, em 
2018, houve uma tentativa de compreender as potencialidades textuais 
presentes no Dossiê Contracultura, publicado na edição 152, em 
novembro de 2010. Partindo da recente definição de dossiê feita pelo 
próprio periódico10, visávamos analisar de que maneira se pretendia 
cumprir com a definição que proposta. Num primeiro momento, tendo 
em vista uma perspectiva histórica dos processos comunicacionais, 
buscamos compreender os aprofundamentos cognoscentes, ou seja, de 
profusão de conhecimento dos dossiês, tendo em perspectiva os atra-
vessamentos temporais existentes nos produtos de mídia, o que possi-
bilitaria maior aprofundamento do conteúdo veiculado. Ainda nesse 
artigo, havia uma preocupação sobre o que, na atualidade, entendia-
-se por intelectual e como esta figura seria responsável por atuar como 
“termômetro” para certas continuidades ou rupturas das configurações 
sociais do nosso tempo. Isso nos levava ao terceiro eixo investigativo, a 
respeito do sentido de relevância que o periódico pretendia conferir aos 
temas abordados no “Dossiê” – um sentimento contracultural na figura 
de ícones como os cantores Bob Dylan e Jim Morrison; os escritores 
Allen Ginsberg e Jack Kerouac, o sociólogo e filósofo alemão Herbert 
Marcuse, entre outros. 

9. Texto disponível em: http://bit.ly/2P9tWuf. Acesso em: 15 Mar. 2020.

10. “O dossiê é um conjunto de textos aprofundados e escritos por especialistas sobre 
assuntos e pensadores relevantes”. Definição publicada na edição 235, de junho de 2018.
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Ambas as perspectivas incidem nas elaborações realizadas posterior-
mente na busca pelo que pretendíamos seguir na etapa conclusiva de 
construção da pesquisa mais ampla aqui relatada: o artifício da crítica 
que, ao se debruçar sobre fenômenos do mundo, elabora pontos de vista 
em mutação sobre os modos de vivenciar o presente das relações em 
curso e tensiona os sentidos atribuídos às coisas do mundo. Nesta reta 
final, como artifício para tal proposição, por meio de uma argumen-
tação expressa no e pelo “Dossiê”, temos o ensaio como gênero textual 
preocupado em tensionar as constituições mundanas, tendendo a um 
movimento de ensaificação de tudo (WAMPOLE, 2018), um aparato 
espiritual, sobretudo intelectual. Como aponta Wampole (2018, p. 243) 
sobre o ensaio: “[...] defendo uma aplicação consciente e mais reflexiva 
do espírito do ensaio a todos os aspectos da vida como uma resistência 
à zelosa limitação das cabeças fechadas”.

Da concepção à expressão crítica das instâncias de conhecimento 
acionadas na constituição dos dossiês sobre e para o mundo, temos a 
crítica, o ensaio. “Chame-o como quiser”, dirá Lukács (2018, p. 87) que 
se aproxima essencialmente destas suas práticas. Adorno (2003), por sua 
vez, afirmará ser o ensaio a crítica por excelência. Da inauguração do 
gênero aos ensaios do “Dossiê” da CULT, o Qui sais-je?11 que interroga 
a si e assim ao mundo tem como premissa questionar para irromper 
com a verdade imutável das coisas pela tentativa constante. O que essa 
prática pode dizer sobre o mundo que nos rodeia? Como o “Dossiê” da 
CULT ensaia as realidades sociais que nos circundam? Qual seria, diante 
suas articulações, a função social do “Dossiê” da CULT, afinal? Trata-se, 
como afirma Wampole (2018, p. 249), “de um convite a manter a elasti-
cidade da mente e sentir-se confortável com a ambivalência inerente ao 
mundo”?

 
4. Considerações Finais

Pensando na ótica da relação entre Comunicação, Cultura, Ciências 
Sociais, Humanas e a sociedade, tem-se em CULT um espaço privile-
giado para o tratamento dessa questão conjuntamente: a seção “Dossiê”. 

11. O que eu sei?, em tradução livre.
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DNA da revista, marcando presença desde a sua primeira edição, o 
“Dossiê” instiga do ponto de vista de uma elaboração crítica que aborde 
temas sociais em resposta às tensões sociais existentes. Diante do 
percurso estruturado para o texto, passamos por distintas propostas que 
têm a revista CULT como objeto. Foi necessário realizar uma diferen-
ciação entre as abordagens para entender o próprio caminho de cons-
tituição do objeto diante das outras formas de observação apresentadas 
por pesquisas anteriores relativas à CULT. Esse desenho proposto pela 
seção “Dossiê” e por nós observada, cujos tensionamentos orquestram 
variações de sentidos sobre as coisas, tem como eixo as produções sobre 
temas que abordam experiências sociais.

Tomadas como ranhuras, tais experiências compreendidas enquanto 
elementos culturais possuem densidade para explicar certas movimen-
tações no mundo, como as manifestações populares ocorridas no Brasil 
em 2013 e o fervor das ruas, a ascensão de linguagens periféricas e a 
brutal resposta a essas existências. Dos movimentos LGBT e seus anos 
de história, à Judith Butler e sua presença escandalosa no Brasil, à luta 
contra a normatização hegemônica dos corpos. A utilização de obras de 
arte como mecanismo de deturpação das expressões das sexualidades 
– e a resposta contra compreensões falaciosas. Das crises políticas à 
esquerda, à direita, à ascensão da ultradireita como sintoma e realidade. 
Das reflexões sobre o feminino, o feminismo, o masculino, o gozo, o 
suicídio, à política como guerra, extermínio da população preta e pobre, 
a necropolítica. Das vulnerabilidades parentais às novas configurações 
familiares. Tudo isso levando em conta parâmetros e vinculações inte-
lectuais-acadêmicas em tensão com o desconforto que é perceber como 
estas coisas, situações e entendimentos se constituem, se perpetuam e 
ganham parâmetros de verdade reconhecíveis e que estão presentes no 
“Dossiê”.

É, portanto, de nosso interesse, lançar luz nas bases e estruturas 
comunicacionais que tentam fazer dialogar, as elaborações teóricas e os 
intelectuais participantes do projeto editorial que CULT leva adiante há 
mais de 20 anos. Isso revela a tentativa de compreender as interpreta-
ções dos contextos sociais, de perceber como os meios de comunicação 
se prontificam em estabelecer pontes entre teoria e prática, articulando 
pensamento intelectual e acadêmico e a sociedade. Por isso, é válido 
olhar para “Dossiê” da CULT, que busca ler, interpretar e, consequente-
mente, tatear um pouco das diversas realidades circundantes. 
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